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—— • ——
YÖNETMELİKLER

Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/12/2010 tarihli ve 27792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve Başkan tarafından uygun görülecek
diğer araçlarla” ibaresi “ile Devlet Personel Başkanlığı ve kurum internet adresinden” olarak
değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendinde yer
alan “en az iki yılı Kurumda olmak üzere meslekleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluş-
larında en az dört yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak.” ibaresi “kamuda en az altı yıl hizmeti
bulunmak.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/12/2010 27792

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/5/2013 28663
2- 13/3/2015 29294
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Mustafa Kemal Üniversitesinden:
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,
doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine 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) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde

yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üze-
re EYK tarafından atanan öğretim üyesini,

ç) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje ça-
lışmasını,

d) EABD/EASD: Enstitü anabilim dalını/enstitü anasanat dalını,
e) EABDK/EASDK: Enstitü anabilim dalı kurulu/enstitü anasanat dalı öğretim üyele-

rinden oluşan kurulu,
f) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde öğretim programları bulunan EABD/EASD başkanlarından oluşan kurulu,
g) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür

yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

ğ) Enstitü: Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan
enstitüleri,

h) İkinci danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda EABDK/EASDK tarafından önerilen ve EYK tarafından
atanan; Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişiyi, 

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

i) Kredi: Bir ders saati teorik ders veya iki ders saati uygulama karşılığı bir kredi olan
ulusal kredi sistemini,

j) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim progra-
mını,
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k) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı
ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
m) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda

ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,
n) Rektörlük: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,
o) Sanatta Ön Yeterlik Sınavı: Sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve sanatta

yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığını değerlendirmeye yö-
nelik sınavı,

ö) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları bi-
limsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı
bir metinden oluşan çalışmayı, 

p) Senato: Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunu,
r) Tez çalışması dersi: Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konu-

larını içeren dersi, 
s) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini de-

ğerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez
danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ş) Tez: En az 24 AKTS karşılığı olan, tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile
sanatta yeterlik eserini veya yüksek lisans ve/veya doktora eğitiminin amacına yönelik olarak
hazırlanan bilimsel çalışmayı,

t) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyim-
lerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı teorik dersi,

u) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini,
ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
v) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özüm-

seme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,
y)YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, ilgili mevzuat hükümle-

rinde belirtilen şartlara uygun olarak derslerin tamamı veya bir kısmı yabancı dilde verilebilir.
Program ve yeni ders açılması, ders görevlendirmeleri
MADDE 6 – (1) Enstitü ve bir EABD/EASD bünyesinde lisansüstü programı YÖK’ün

belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi, EABDK/EASDK’nın yazılı
önerisi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Bir EABD/EASD’de yeni bir ders açılabilmesi için dersi verecek öğretim üyesi;
dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını EABD/EASD başkanlığına yapar.
EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi, sonrasında en geç Nisan ayı sonuna kadar ilgili enstitülere
teklif edilen dersler, EK’nın uygun görüşü ve Senatonun onayı ile açılır.

(3) EABD/EASD’de bir yarıyılda açılacak dersler; ilgili EABDK/EASDK’nın yazılı
önerisi, EK’nın uygun görüşü ve Senato’nun onayı ile gerçekleşir.

(4) EABD/EASD’de ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirmeleri; ilgili
EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir.
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(5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim
veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

(6) Enstitülerde, lisans programlarında ya da mevcut lisansüstü programlarda yer alan
derslerle aynı isim veya içerikte ders açılamaz.

Lisansüstü programların kontenjanı, başvuru ilanı ve öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Her program için kontenjan ve başvuru koşulları, ilgili EABDK/

EASDK’nın yazılı önerisi, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenerek, eğitim-öğretim yarıyılı
başından önce ilan edilir. Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları, ilgili EABD/EASD’deki
öğretim üyelerinin danışmanlık yapabileceği en yüksek öğrenci sayıları dikkate alınarak tespit
edilir.

(2) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar Rektörlük tarafından duyurulur. Ayrıca; öğrenci ka-
bul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler ile başvuru, kabul,
sınav, mülakat ve kayıt tarihleri enstitü müdürlüğü tarafından enstitünün internet sayfasında
ilan edilir.

(3) Tezli yüksek lisans programına başvuru ve öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar ge-
çerlidir:

a) Adayın ilgili EABD/EASD başvuru koşullarına uygun lisans diplomasına sahip ol-
ması, eğer yurt dışından alınmış lisans diploması ile başvuru yapılıyorsa diplomanın denkliğinin
YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

b) Adayın, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan veya YÖK
tarafından bu sınava eş değer kabul edilen sınavlardan bu puana karşılık gelecek olan puanı
almış olması gerekir.

c) EASD tezli yüksek lisans programlarına alınacak öğrencilerde ALES puan koşulu
aranmaz.

ç) Yüksek lisans programına başvuran adayların dörtlük sisteme göre verilmiş not or-
talamalarının yüzlük puan sistemine çevrilmesinde, YÖK eşdeğerlik tablosu dikkate alınır. 

d) Başarı değerlendirme notu, ALES notunun %70’i, lisans mezuniyet notunun %20’si
ve yazılı olarak yapılacak bilim sınav notunun %10’u dikkate alınarak belirlenir. Bilim sınav
notu 50’nin altında olanlar başarısız sayılır. 

e) EASD tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme
notu, dosya değerlendirmesi notunun %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme
ve/veya mülakat sonucunu sınav notunun %50’si dikkate alınarak belirlenir. Adayların, ilgili
EASD başkanlığınca yapılacak, dosya değerlendirmesi aşamasına ve yazılı olarak yapılacak
bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmesi zorunludur. Yazılı olarak yapılacak
bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen veya dosyası olmayan adaylar ba-
şarısız sayılır.

f) Başarı değerlendirme notu 60 ve üzerinde olan kontenjan sayısı kadar aday, başarı
sırasına göre kesin kayıt hakkı kazanır. Adayların başarı puanlarının eşit olması hâlinde; sıra-
sıyla ALES puanı ve lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kontenjan sayısı
kadar da yedek aday belirlenebilir. Sınav sonuçları enstitü internet sayfasında ilan edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına başvuru ve öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar
geçerlidir:

a) Adayın ilgili EABD/EASD başvuru koşullarına uygun lisans diplomasına sahip ol-
ması, eğer yurt dışından alınmış lisans diploması ise başvuru yapılıyorsa diplomanın denkliği-
nin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. 

b) EABD tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, YÖK eşdeğerlik tab-
losuna göre 100 üzerinden karşılığına dönüştürülen lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate
alınır. Yapılan sıralamada notu yüksek olan kontenjan sayısı kadar aday kesin kayıt hakkı ka-
zanır.
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c) EASD tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, YÖK eşdeğerlik tablo-
suna göre 100 üzerinden karşılığına dönüştürülen lisans mezuniyet not ortalamalarının % 50’si
ve sanat sınavının %50’si dikkate alınır. Yapılan sıralamada notu yüksek olan kontenjan sayısı
kadar aday kesin kayıt hakkı kazanır. 

ç) Kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenebilir. Sınav sonuçları enstitü internet
sayfasında ilan edilir.

(5) Doktora programına başvurularda aşağıdaki esaslar geçerlidir:
a) Adayın tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu prog-

ramın puan türünde en az 55 puan veya YÖK tarafından bu sınava eşdeğer kabul edilen sınav-
lardan bu puana karşılık gelecek olan puanı almış olması gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, on
yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç 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 en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu
puana karşılık gelecek olan puanı almış olması gerekir. 

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 en az 80 puan veya YÖK tarafından bu sınava eşdeğer kabul edilen sınavlardan
bu puana karşılık gelecek olan puanı almış olması gerekir. 

ç) Adayın, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları
ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir
puan almış olması gerekir. 

d) Başarı değerlendirme notu, ALES notunun %50’si, diploma notunun %20’si, yüksek
lisans derecesi ile başvuran adayların lisans mezuniyet notunun %10’u ile yüksek lisans me-
zuniyet notunun %10’u, lisans derecesi ile başvuran adayların lisans mezuniyet notunun%20’si
ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu sınav notunun
%30’u dikkate alınarak belirlenir. Bilim sınav notu 50’nin altında olanlar başarısız sayılır.

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış en az 50 te-
mel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puanına sahip olmaları; tıp fakül-
tesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri
mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puanına sahip olma-
ları gerekir. 

f) Başarı değerlendirme notu 60 ve üzerinde olan kontenjan sayısı kadar aday, başarı
sırasına göre kesin kayıt hakkı kazanır. Adayların başarı puanlarının eşit olması hâlinde; sıra-
sıyla ALES puanı, lisans diploması ile başvurularda lisans mezuniyet notu, yüksek lisans dip-
loması ile başvurularda ise yüksek lisans mezuniyet notu ve yabancı dil puanına bakılarak, pu-
anları yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenebilir.
Sınav sonuçları, enstitü internet sayfasında ilan edilir.

(6) Sanatta yeterlik programına başvuru ve öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar geçer-
lidir:

a) Adayın ilgili EASD başvuru koşullarına uygun yüksek lisans diplomasına sahip ol-
ması, eğer yurt dışından alınmış yüksek lisans diploması ise başvuru yapılıyorsa diplomanın
denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

b) Sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrencilerde ALES’e girmiş olma koşulu
aranmaz.
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c) Adayın, geçerliliği olan yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası
Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan alması gerekir.

ç) EASD sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu,
dosya değerlendirmesi notunun %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya
mülakat sonucunu sınav notunun %50’si dikkate alınarak belirlenir. Adayların, ilgili EASD
başkanlığınca yapılacak, dosya değerlendirmesi aşamasına ve yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmesi zorunludur. Yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen veya dosyası olmayan adaylar başarısız sa-
yılır.

d) Başarı değerlendirme notu 60 ve üzerinde olan kontenjan sayısı kadar aday, başarı
sırasına göre kesin kayıt hakkı kazanır. Adayların başarı puanlarının eşit olması hâlinde; sıra-
sıyla yüksek lisans mezuniyet notu ve bilimsel değerlendirme sınav puanına bakılarak puanları
yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenebilir. Sınav
sonuçları enstitü internet sayfasında ilan edilir.

e) Üniversite bünyesinde çalışan araştırma görevlilerinden ilgili lisansüstü programları
için başvuru koşullarını taşıyanlar, yazılı olarak enstitüye başvurması halinde ilan ve kontenjan
şartı aranmaksın öğrenci olarak kabul edilirler.

f) Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslını ibraz etmek şartıyla enstitü tarafından
onaylı örneği veya noter onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin
olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan,
başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Yanlış beyanda bulunanların kesin
kaydı yapılmaz; kesin kaydı yapılmış olanların kaydı iptal edilir.

Bilim/sanat sınavı jürilerinin belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Sınav jürileri, ilan edilen her program için ilgili EABDK/EASDK’nın

yazılı önerisi ve EYK’nın onayı ile belirlenen üç asil iki yedek üyeden oluşur.
Bilimsel hazırlık programına 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 Üniversite
dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı aday-
ları için eksikliklerini 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 EABDK/EASDK’nın yazılı
önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel Hazırlık Programında alınan dersler lisansüstü programdaki ağırlıklı not
ortalamasına katılmaz. Bu programda alınan dersler için ayrı bir belge düzenlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı gibi konularda ilgili lisansüstü programın esasları uy-
gulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ve toplam kredi miktarı, ilgili
EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ve EK kararı ile kesinleşir. 

(6) 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.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ve EK’nın onayı
ile lisansüstü derslere bir dönem için özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili
programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim değildir. Özel öğrenci olarak en
fazla iki yarıyıl ders alınabilir. Bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararla-
namaz. Kayıtlı özel öğrenciler katkı payı ve öğrenim giderini ödemek kaydıyla sadece ders
kaydı yaptırırlar. Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar ilgili oldukları lisansüstü programların
ilkelerine tabidir.

(2) Özel öğrenci kontenjan ve başvuru koşulları; EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi,
EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek eğitim-öğretim yarıyılı öncesinde ilan edilir. İlan
doğrultusunda kabul edilen öğrenciler ilgili yarıyılda özel öğrenci olarak ders alır.

(3) Adayın, yüksek lisans için; ilgili EABD/EASD başvuru koşullarına uygun lisans
diplomasına sahip olması, doktora için; ilgili EABD/EASD başvuru koşullarına uygun lisans
ve/veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.

(4) Özel öğrenci statüsünde öğrenci kabulünde, başarı değerlendirme notu mezuniyet
notu dikkate alınarak belirlenir. İlanda belirtilen kontenjan sayısı kadar aday mezuniyet notuna
göre sıralanarak enstitüye kabul edilir.

(5) Özel öğrenciler, sadece enstitüde açık olan dersleri seçebilir.
(6) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye talebi halinde, aldığı dersleri ve başarı

durumunu gösterir bir belge verilir.
(7) Özel öğrenci olarak son üç yıl içinde alınan lisansüstü dersler, EABDK/EASDK’nın

yazılı uygun görüşü ve EYK kararı ile alınması gereken krediye saydırılabilir. Ancak, muaf
olunmak (saydırılmak) istenen derslerin kredi toplamı, ilgili programın ders müfredatında alın-
ması gereken derslerin kredi toplamının %50’sinden fazla olamaz.

Yatay geçiş ve intibak
MADDE 11 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda li-

sansüstü programlarda kayıtlı ve en az bir yarıyılı tamamlamış olan Türk vatandaşı öğrenciler,
yatay geçiş ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilebilir. Yatay geçiş öğrenci kon-
tenjanları ve başvuru koşulları; EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi, EK kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenerek eğitim-öğretim yarıyılı başından önce ilan edilir. Yurt içindeki veya yurt
dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış
olan öğrenciler, lisansüstü programları için öngörülen başvuru koşullarını taşımaları halinde
başvuruları kabul edilir. 

(2) EABD tezli yüksek lisans programına yatay geçiş başvurusunun değerlendirilmesi
ALES notu esas alınarak yapılır.

(3) EASD tezli yüksek lisans programına yatay geçiş başvurusunun değerlendirilmesi
notu, dosya değerlendirmesi notunun %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme
ve/veya mülakat sonucunu sınav notunun %50’si dikkate alınarak belirlenir. Adayların, ilgili
EASD başkanlığınca yapılacak, dosya değerlendirmesi aşamasına ve yazılı olarak yapılacak
bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmesi zorunludur. Yazılı olarak yapılacak
bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen veya dosyası olmayan adaylar ba-
şarısız sayılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş başvurusunun değerlendirilmesi notu,
YÖK eşdeğerlik tablosuna göre 100 üzerinden karşılığına dönüştürülen lisans mezuniyet not
ortalamaları dikkate alınarak sıralama yapılır. Kontenjan sayısı kadar aday kesin kayıt hakkı
kazanır. 

(5) EABD doktora programına yatay geçiş başvurusunun değerlendirme notu, ALES
notunun %50’si ve YÖK tarafından kabul edilen geçerliliği olan yabancı dil sınav puanının
%50’si dikkate alınarak belirlenir. 
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(6) EASD sanatta yeterlik programına yatay geçiş başvurusunun değerlendirilmesi notu,
dosya değerlendirmesi notunun %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/ve-
ya mülakat sonucunu sınav notunun %50’si dikkate alınarak belirlenir. Adayların, ilgili EASD
başkanlığınca yapılacak, dosya değerlendirmesi aşamasına ve yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmesi zorunludur. Yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen veya dosyası olmayan adaylar başarısız sa-
yılır.

(7) Üniversite bünyesinde çalışan, ilgili lisansüstü programları için öngörülen başvuru
koşulları taşıyan ve halen başka bir yükseköğretim kurumunda veya enstitünün bir başka prog-
ramında öğrenim gören araştırma görevlileri, yazılı olarak ilgili enstitüye başvurması halinde
ilan ve kontenjan şartı aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.

(8) Yatay geçiş kesin kaydı için istenen belgelerin noter veya Üniversite onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler
tekrar istenmez. Yanlış beyanda bulunanların kesin kaydı yapılmaz; kesin kaydı yapılmış olan-
ların kaydı iptal edilir.

(9) Tezsiz lisansüstü programlar arasında EABDK/EASDK’nın yazılı uygunluk görüşü
ve EYK kararı ile yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

(10) Tezli ve tezsiz lisansüstü programlarından, EABDK/EASDK’nın yazılı uygunluk
görüşü ve EYK kararı ile uzaktan eğitim lisansüstü programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul
edilir.

(11) Tezsiz ve uzaktan eğitim lisansüstü programlarından, tezli lisansüstü programlara
yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez.

(12) Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin ders muafiyetleri ve intibakı, ilgili EABDK/
EASDK tarafından yapılır ve EYK kararı ile kesinleşir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kontenjanları ve başvuru koşulları, Se-

nato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.
Özel şartlı öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Özel şartlı öğrenci (engelli ve birinci derece şehit yakınları) konten-

janı, ilan şartı aranmaksın her yarıyıl tüm EABD/EASD programları için ayrı ayrı olmak üzere
bir öğrencidir.

(2) Engelli öğrenci adayların ilgili mevzuat hükümleri gereğince çalışma güçlerinin en
az % 40’ından yoksun olduklarını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri zorunludur. 

(3) Birinci derece şehit yakınları durumlarını belgelendirmek zorundadır.
(4) Özel şartlı öğrenci başvurusunun değerlendirilmesi, ilgili EABDK/EASDK tarafın-

dan ilgili lisansüstü programının başarı değerlendirme hesaplaması uygulanarak yapılır. Kon-
tenjan sayısı kadar aday, başarı sırasına göre kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjan sayısı kadar
da yedek aday belirlenebilir. Sınav sonuçları enstitü internet sayfasında ilan edilir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 14 – (1) Katkı payı ve öğrenim ücreti ile ilgili hususlar, ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre yürütülür.
Kesin kayıt, ders kaydı, derslerin açılması ve ders değişiklikleri
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara giriş sonuçları EYK kararı ile kesinleşir ve

ilan edilir. Öğrenci olmaya hak kazanan adayların kayıtları, başvuru takviminde belirtilen ta-
rihlerde yapılır. Adaylar, kayıt için gerekli belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin ka-
yıtlarını yaptırır. Süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.
Kesin kayıt için gerekli evraklar enstitü internet sayfasında ilan edilir. Kesin kayıt işlemini ta-
mamlayan öğrenciler akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihleri arasında ders kay-
dını yapmak zorundadır. 
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(2) Katkı payını yatırması gereken öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde
katkı payı ödemesini yapmak zorundadır.

(3) EABD/EASD başkanlıkları, ders kayıt ile ders ekleme-çıkarma haftalarında, ders
müfredatlarını ilan panolarında ve internet sayfalarında duyurmak, danışman öğretim üyelerini
ve öğrencilerini bilgilendirmekle sorumludur. 

(4) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen tarihlerde ders kaydını yapmak, ders kay-
dının danışmanı tarafından onaylanmasını takip etmek zorundadır. 

(5) Tezli yüksek lisans ve doktora programındaki öğrencilerin seminer dersi haricindeki
derslerden en az 3 tanesini danışmanı dışındaki öğretim üyelerinden alması gerekir.

(6) Öğrenci, danışmanının önerisi, ilgili EABDK/EASDK’nın yazılı uygun görüşü ve
EYK kararı ile kayıtlı olduğu EABD/EASD’de açılmamış olmak kaydı ile diğer bir
EABD/EASD’de açılmış dersleri de alabilir.

(7) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin, daha önceki yıllarda başardığı lisansüstü dersleri
mezuniyet kredisine saydırabilmek için ders kayıt haftası içinde enstitüye dilekçe ile başvur-
ması gerekmektedir. Aktarılacak kredilerin, son üç yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. İl-
gili EABDK/EASDK’nın yazılı uygun görüşü ve EYK kararı ile mezuniyet kredisine saydırma
işlemi yapılır. Süresi dışında yapılan başvurular, kabul edilmez. Mezuniyet kredisine saydırma
işlemi, tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerine uygulanmaz.

(8) Öğrenci, ikinci danışmanı bulunması durumunda, uzmanlık alan dersini birinci da-
nışmanından alır.

(9) Kayıt yenileyemeyen öğrencilerin mazeret başvuruları dönem başındaki ilk iki hafta
içinde alınır. Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve EYK tarafından kabul edilebilecek
diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri EYK tarafından değer-
lendirilir. Süresi dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(10) Kayıt yenilemeyen öğrenci kayıt yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve kayıt yenilemediği dönem öğrenim süresinden sayılır.

(11) Bir dersin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse tezli programlarda en az bir öğ-
rencinin, tezsiz programlarda ise en az on öğrencinin kayıtlı olması gerekir.

(12) Zorunlu hallerde EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ve EYK kararı ile bazı dersler
için birden fazla şube açılabilir.

(13) Açılan derslerde değişiklik yapılamaz. Ders kaydı döneminde, kayıt yenileyemeyen
ve mazeret başvuruları kabul edilen öğrenciler açık olan derslere kayıt yaptırabilir.

(14) Danışmanın bulunmadığı zorunlu hallerde ders değiştirme işlemi, ilgili EABD/
EASD başkanlığının yazısıyla ilgili enstitü tarafından yapılır.

(15) Uzmanlık alan dersi; lisansüstü öğrencilerinin tez aşamasına geçtikleri yarıyılın
başından itibaren başlar ve tezini teslim ettiği dönem sonuna kadar devam eder. Güz yarıyılında
kaydolan öğrenciler için Bahar yarıyılı başlangıcına kadar, Bahar yarıyılında kaydolan öğren-
ciler için Güz yarıyılı başlangıcına kadar yarıyıl ve yaz okulu dönemini de kapsayacak şekilde
devam eder. Uzmanlık alan dersi; her öğretim üyesi için farklı şube olarak açılır. Öğretim üye-
leri, bir dönemde en fazla bir uzmanlık alan dersi açabilir. Uzmanlık alan dersleri, diğer lisans-
üstü dersler ile birlikte her yarıyıl için anabilim dalı başkanlığınca önerilir, EYK’da görüşülür
ve Senato onayı ile açılır. Uzmanlık alan dersi haftada 6 saat olarak uygulanır. AKTS kredisi
6 olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersi haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ücrete esas
ders saati cetvelinde gösterilir. Uzmanlık alan dersi sınav yüküne dahil değildir.

(16) Tezli lisansüstü programlarda, tez çalışmasının yarıyıl AKTS kredi değeri 24’tür. 
(17) Öğrenciler kayıt yaptırdığı dersin teorik kısmına %70, uygulama kısmına %80 de-

vam etmek zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, öğretim üyesi tarafından takip edilir ve
değerlendirilir.

(18) İlgili yarıyılda açılan derslerin lisansüstü haftalık ders programlarına göre düzenli
olarak yapılıp yapılmadığının sorumluluğu EABD/EASD başkanlığına aittir.
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Danışman atama ve değişikliği
MADDE 16 – (1) EABDK, öğretim üyesinin azami danışmanlık yükünü dikkate alarak,

her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı EYK onayı ile kesinleşir. 

(2) EASDK, öğretim üyesinin azami danışmanlık yükünü dikkate alarak, her öğrenci
için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, ser-
gi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışmanı enstitüye önerir,
bu öneri EYK kararı ile kesinleşir. Danışman, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Sa-
natta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci
tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönet-
miş olması gerekir. 

(3) EABDK/EASDK tarafından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenen dönem
projesi danışmanları EYK kararı ile kesinleşir. Danışmanın ve öğrencinin danışman değişikliği
başvurusu, EABD/EASD başkanlığına yapılır. EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ile ilgili
EYK onayı ile dönem projesi danışmanı değişikliği kesinleşir. Danışmanlık görevi, danışmanı
atanıncaya kadar EABD/EASD başkanı tarafından yapılır.

(4) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesi başına
düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için prog-
rama kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak
geri dönen öğrenciler olması durumunda, bu sınır EYK tarafından %50 artırılabilir. Bir öğren-
ci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ikinci danışmalığı olan öğretim
üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(5) Öğrencinin tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durum-
larda üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişi, EYK kararı ile tezli li-
sansüstü programlarında ikinci danışman atanabilir. İkinci danışman atanması, danışmanın ge-
rekçeli yazılı önerisi, önerilen ikinci danışmanın danışmanlığı kabul yazısı ile
EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ve EYK onayı ile gerçekleşir.

(6) Yüksek lisans programında ikinci danışman, öğrencinin tez aşamasında atanır. Dok-
tora ve sanatta yeterlik programlarında ise ikinci danışman tez öneri savunma sınavından sonra
atanır. 

(7) Danışmanlardan birinin ilgili EABD/EASD başkanlığına veya enstitüye başvurması
halinde EYK kararı ile ikinci danışmanlık sonlandırılır.

(8) Yüksek lisans programında ders verecek öğretim üyelerinin en az iki yarıyıl boyunca
bir lisans programında; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ders verecek öğretim üye-
lerinin ise en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında
ders vermiş olması gerekir.

(9) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi
için, en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(10) Üniversitede yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan
danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(11) Danışman değişikliği, tez danışmanın ve öğrencinin danışman değişikliği başvu-
rusu EABD/EASD başkanlığına yapılır. EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ile ilgili EYK ona-
yı ile tez danışmanı değişikliği kesinleşir. 

Tez/dönem projesi çalışması yazım dili
MADDE 17 – (1) Tez/dönem projesi yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar, enstitü-

lerce hazırlanıp Senato tarafından onaylanan tez ve dönem projesi yazım kılavuzunda belirtilir.
Talep edilmesi durumunda ilgili EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ve EYK kararı ile tez bir
başka dilde de yazılabilir.
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Değerlendirme
MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlarda her yarıyıl en az bir ara sınav ve bir yarıyıl

sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılır. Ders başarı ölçme yöntemleri ve bunların başarı
notuna katkısı öğretim üyesi tarafından belirlenir ve yayınlanır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sı-
navları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci
yarıyıl sonu sınavına giremez.

(2) Sınav programları, EABD/EASD başkanlıklarınca hazırlanır ve sınav dönemi baş-
lamadan iki hafta önce ilan edilir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden ilgili
EABD/EASD başkanı sorumludur.

(3) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tara-
fından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Harf notlarının sayısal eşdeğerleri aşa-
ğıda gösterilmiştir:

Tam not 100 esasına Harfli not sistemine Tam puan 4,00 esasına 
göre kazanılan not göre karşılığı göre karşılığı
90-100 AA 4,00
80-89 BA 3,50
70-79 BB 3,00
65-69 CB 2,50
60-64 CC 2,00
55-59 DC 1,50
50-54 DD 1,00
40-49 FD 0,50
0-39 FF 0,00
Başarılı G
Başarısız K
Muaf M
Devamsız DZ
(4) Kredisiz derslerin, seminerlerin ve dönem projesinin değerlendirilmesi ile intibak

durumlarında; başarılı (G), başarısız (K), devamsızlık nedeni ile başarısız (DZ) ve Muaf (MU)
notlarından biri verilir. 

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi
MADDE 19 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı no-

tunun AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi
yolu ile bulunacak değerdir. Genel ağırlık not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli
işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki
üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(2) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son
not geçerlidir.

(3) Seminer, uzmanlık alan dersi, tez çalışması ve dönem projesi dersleri, başarı veya
başarısız olarak değerlendirilir. 

Kayıt dondurma, izinli sayılma ve kayıt silme
MADDE 20 - (1) Kayıt dondurma aşağıdaki esaslara göre; sağlık, mazeret ve askerlik

nedeniyle yapılabilmektedir:
a) Sağlık sebebiyle kayıt dondurma: Tam teşekküllü hastanelerden öğretim dönemini

kapsayan en az dört haftalık sağlık raporu alan öğrencilerin en çok bir yarıyıla kadar; daha
uzun süreli raporun söz konusu olduğu durumlarda en çok iki yarıyıla kadar EYK kararı ile
kayıtları dondurulur. Öğrenciler; raporun başlama tarihinden itibaren, en geç on gün içinde du-
rumlarını açıklayan dilekçe ve belgelerini ilgili enstitüye bildirmek zorundadır. Bu sürede beyan
edilmeyen başvurular kabul edilmez. Sağlık sebebiyle kaydı dondurulan öğrencinin, sağlık so-
rununun ortadan kalktığını bildirmesi halinde, kayıt dondurma işlemi EYK kararı ile iptal edilir
ve kayıt yenileme hakkı verilir. Sağlık durumu nedeniyle EYK kararı ile öğrenime ara veren
öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde derslere veya ders sınavlarına ya da tez sınavlarına gi-
remez. Bu süre içinde girilen dersler, ders sınavları ve tez sınavları geçersiz sayılır.
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b) Mazeret sebebiyle kayıt dondurma: Eğitim ve öğretim için yurt dışına çıkmak duru-
munda olanlar ile refakat, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve öğrencilerin bir defaya mahsus
olmak üzere EYK kararı ile en çok iki yarıyıla kadar kayıtları dondurulur. İş nedeni ile yurt içinde
yer değiştirenler veya yurt dışına çıkanlar bu haktan yararlanamazlar. Öngörülemeyen durumlar
dışındaki kayıt dondurma başvurularının, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapıl-
ması zorunludur. Mazeret nedeniyle kaydı dondurulan öğrenci, mazeretinin ortadan kalktığını
bildirmesi halinde, kayıt dondurma işlemi EYK kararı ile iptal edilir ve kayıt yenileme hakkı
verilir. Mazeret nedeniyle EYK kararı ile öğrenimine ara veren öğrenciler, mazeretli oldukları
süre içinde derslere veya ders sınavlarına ya da tez sınavlarına giremez. Bu süre içinde girilen
dersler, ders sınavları ve tez sınavları geçersiz sayılır.

c) Askerlik nedeniyle kayıt dondurma: Askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdı-
ğını belgeleyen ve bunu yazılı olarak enstitüye bildiren öğrencinin askerlik süresine karşılık
gelen dönemlerde, EYK kararı ile kaydı dondurulur.

(2) İzinli sayılma: Öngörülemeyen durumlarda; olayın vuku bulduğu tarihten itibaren
en geç on beş gün içinde dilekçe ve mazeretini kanıtlayan belgelerle birlikte ilgili enstitüye
başvurulması durumunda, EYK öğrencinin ne kadar süre ile mazeretli-izinli sayılacağına karar
verir. On beş gün içinde beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazereti kabul edilenlerin
kaydı dondurulmuş sayılmaz. Öğrencinin bu durumu, mazeretli-izinli olduğu günlerde girmesi
gerektiği derslerin öğretim üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(3) EYK kararı ile öğrencinin kaydının silindiği haller şunlardır:
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmek.
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası almak.

(4) Kaydı silinen öğrencinin ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edil-
mez. Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Disiplin
MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri hakkında, Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi
getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Kapsam
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşu-

luyla en az 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması
kredisizdir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az
olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az 8 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.

(2) Bir yarıyıl 30 AKTS’den oluşur.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın onayı
ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütüle-
bilir.
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Başarı değerlendirmesi
MADDE 24 – (1) Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersin başarı notunun yüksek li-

sans programlarında ve yüksek lisans bilimsel hazırlık programlarında en az BB olması gerekir. 
(2) Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrarlamak zorundadır. Başarısız olduğu

seçimlik dersleri yerine, daha sonraki yarıyıllarda kredisini tamamlamak üzere, aynı derse veya
başka bir derse danışmanının onayı ile kayıt yaptırabilir.

(3) Mezuniyet için öngördüğü krediden fazla ders alan öğrenciler aldıkları derslerden
başarılı olmak zorundadırlar. Başarısız olmaları durumunda, kredilerini tamamlamış olsalar
dahi, söz konusu derslerin kredileri yerine geçecek ders almakla yükümlüdürler.

(4) Öğrenci bir dersin herhangi bir sınav sonucuna, sonucun ilan edildiği tarihten itiba-
ren yedi gün içinde ilgili enstitüye yazılı olarak itiraz edebilir. İlgili öğretim üyesi itiraz edilen
sınav evrakını tekrar inceleyerek, itirazın kendisine tebliğinden itibaren en geç yedi gün içinde,
sonucu evraklarla birlikte enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Öğretim üyesinin inceleme
sonucunda maddi hata bulması halinde not değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(5) Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu, söz konusu dersin sonucunun
ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne gerekçesini belirten bir di-
lekçe ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile gerçekleşir. Düzeltme işlemi EYK kararı ile kesin-
leşir.

(6) İlan edilen tarihlerde ara sınav ve bütünleme sınavlarına giremeyen ve mazeret sı-
navlarına katılacak öğrenci, mazeretini belgeleyerek bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne yazılı
olarak bildirir. Öğrencinin mazeretinin kabulü EYK kararı ile kesinleşir.

(7) Tez savunma, yeterlik, tez öneri ve tez izleme sınavları, danışman/EABD/EASD
başkanlığı tarafından belirlenen ve enstitü tarafından ilan edilen tarihlerde yapılmak zorundadır.
Yurt dışında görevlendirilme, hastalık, jüri üyelerinin çekilmesi gibi zorunlu durumlar ve
EYK’nın uygun göreceği diğer mazeret hallerinde zamanında yapılamayan sınavlar, EYK’nın
belirleyeceği tarih aralığında gerçekleştirilir.

Süre
MADDE 25 – (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 başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getire-
meyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına gir-
meyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi/değiştirilmesi
MADDE 26 – (1) Tez konusu belirlemek için danışman onaylı tez öneri formu, en geç

ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye gönderilmek üzere EABD/EASD başkanlığına tes-
lim edilir. EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu, EYK kararı
ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği için danışman onaylı yeni tez öneri formu, EABD/EASD
başkanlığına teslim edilir. EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ile ilgili EYK kararı ile tez ko-
nusu değişikliği kesinleşir.

(3) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar
tarihi itibarıyla altı ay geçmeden tezini teslim edemez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır. EASD tezli yüksek lisans öğrencileri, teze ek olarak sergi açmak zorun-
dadırlar.
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Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı
MADDE 28 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) 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.

b) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABDK/EASDK’nın 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. 

c) Önerilen jüri üyelerinin çalışma alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması
gerekir. EYK, gerekli görmesi durumunda önerilen isimlerden birinin yerine Üniversite içinden
veya dışından bir öğretim üyesinin jüride yer almasına karar verebilir.

ç) 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 EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. 

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.
b) Sınavın yapılacağı yer ve saat ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından ilan edilir.

Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sı-
navı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin
katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Sınav esnasında öğrenciye sadece jüri üyeleri soru
sorabilir.

c) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-
dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitüye yazılı olarak bildirir. 

ç) Zorunlu nedenlerle tez savunma sınavına katılamayacak üyeler, katılamama gerek-
çelerini tez savunma sınav tarihinden en geç bir hafta önce enstitüye yazılı olarak bildirir.

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

e) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
f) 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.

g) 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.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş ta-
rihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK, talep halinde teslim sü-
resini 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.
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(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD da-
lındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, EASD program-
larına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav ta-
rihi; EABD programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

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

(4) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve
diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü ve diploma eki ve-
rilir.

(5) Diplomanın kaybı halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programları ikinci öğretim ve/veya uzaktan eğitim olarak yürütülür. Uzaktan eği-
tim lisansüstü programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Kapsam
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az 10 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 başa-
rısız olarak değerlendirilir.

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

(3) Öğrencinin lisans öğreniminde başarılı olduğu dersler ders yüküne ve kredisine sa-
yılmaz.

Başarı değerlendirmesi
MADDE 32 – (1) Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersin başarı notunun tezsiz yük-

sek lisans programlarında en az BB olması gerekir. 
Süre
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Dönem projesi konusunun belirlenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 34 – (1) Dönem projesi, tez/dönem proje yazım kılavuzuna uygun olarak ya-

zılır ve danışmana teslim edilir.
(2) Dönem projesi, akademik takvimde belirlenen yarıyıl sonu sınav döneminde danış-

man tarafından değerlendirilir. Başarılı bulunan dönem projesi, basılı ve elektronik ortamda
kaydedilmiş olarak enstitüye teslim edilir.

(3) Öğrenci, dönem projesinden başarısız olması durumunda, izleyen yarıyıl başında
dönem projesine kaydolmak şartıyla dönem projesi konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

(4) Proje konusu değişikliğinde, danışmanın dönem projesi değişikliği yazısı EABD/
EASD başkanlığına teslim edilir. EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ile ilgili EYK kararı ile
dönem projesi konusu değişikliği kesinleşir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 35 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü EABD/
EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK
kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. 

(4) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve
diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü ve diploma eki ve-
rilir.

(5) Diplomanın kaybı halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Kapsam
MADDE 37 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak ko-
şuluyla en az 7 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 42
kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az
300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Bir yarıyıl 30 AKTS’den oluşur.
(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde

ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
(4) Doktora programlarında EABDK’nın önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim

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.

Başarı değerlendirmesi
MADDE 38 – (1) Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersin başarı notunun doktora

programları ve bilimsel hazırlık doktora programlarında BB olması gerekir. 
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 8 yarıyıl olup
azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami
tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için 6 yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin
öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süre 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.
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Yeterlik sınavı
MADDE 40 – (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.

(2) Yeterlik sınavları, Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Bir
öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. 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 zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, EABDK tarafından ilgili EABD’de görev yapan öğretim üyeleri
arasından önerilen ve EYK’ca onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından dü-
zenlenir ve yürütülür. Komite üyelerinin görev süresi üç yıldır. Komite, farklı alanlardaki sı-
navları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. 

(4) Sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim
üyesinden oluşur. Doktora yeterlik jürisi, her bir öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir. Yeterlik
sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde aynı gün içerisinde
yapılır. Doktora yeterlik sınavından başarılı sayılmak için her iki sınavdan da en az BB harf
notu almış olmak gerekir. 

(6) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sı-
navlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin yeterli veya yetersiz olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik sınav evrakı ve ilgili tutanaklarla birlikte, EABD baş-
kanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bildirilir.

(7) 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.

(8) 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.

(9) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, durumu sınav tarihinden önce ens-
titüye yazılı olarak bildirir.

Tez izleme komitesi
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili EABDK’nın

önerisi ve EYK kararı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluş-
turulur.

(2) TİK, EABDK’ca yazılı olarak önerilen en az beş öğretim üyesi arasından, danış-
manından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere EYK tarafından seçilen
üç öğretim üyesinden oluşur. 

(3) Tez önerisi değerlendirmesi ile takip eden izleme değerlendirmeleri bu komite ta-
rafından yapılır. Ortak danışmanın olması durumunda, ortak danışman dilerse oy hakkı olmak-
sızın komite toplantılarına katılabilir.

(4) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABDK’nın gerekçeli yazılı öne-
risi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı
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
TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savun-
madan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunma sınavının yapılacağı yer ve saat, sınav tarihinden en geç yedi
gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.
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(3) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt
çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yö-
nünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen
öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez
önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir. 

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

(6) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile kesinleşir.
Tez izleme komitesi değerlendirmesi
MADDE 43 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Ha-

ziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. İki
izleme değerlendirmesi arasında en az dört ay süre olması gerekir.

(2) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.
Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. 

(3) EABD/EASD Başkanlığı TİK toplantı yazısını ilgili enstitüye iletir. EYK onayını
takip eden 1 ay içerisinde TİK toplantısı yapılır.

(4) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(5) Değerlendirme raporu toplantı tarihini izleyen en geç üç gün içerisinde enstitüye
yazılı olarak bildirilir.

(6) Geçerli bir mazereti bulunmadan belirlenen gün ve saatte sınava girmeyen öğren-
cinin tez izleme değerlendirmesi başarısız sayılır.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme değerlendirmeleri sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde,
komite, konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Rapor EYK tarafından incelenir
ve tez konusu değişikliği uygun görüldüğü takdirde öğrenci, karar tarihi itibari ile en geç altı
ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Tez izleme komitesi değişen veya tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiş-
tirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ile en az üç tez izleme değerlendirmesine girmek ve başarılı
olmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 44 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım

kılavuzuna uygun biçimde yazarak enstitüye teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır. Öğrencinin enstitüye doktora tezini teslim edebilmesi için; 

a) En az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
b) Doktora öğrenimine başlama tarihinden itibaren kendi bilim alanında hakemli der-

gilerde en az bir makale yayımlaması gerekir. Yayın şartını sağlamayan öğrenci tezini teslim
edemez.

(2) Doktora tez savunma jürisine ilişkin esaslar şunlardır:
a) 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 gönderilir. 

b) Doktora çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak
belirtir ve tezleri EABD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. 
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c) Doktora tez jürisi, üçü öğrencinin TİK’te yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üni-
versite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri, tez danışmanı
ve ilgili EADBK’nın önerisi ve EYK onayı ile atanır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı ol-
maksızın jüride yer alabilir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin çalışma
konusunun uyumlu olmasına dikkat edilir. EYK, gerekli görmesi durumunda önerilen isimler-
den birinin yerine Üniversite içinden veya dışından bir öğretim üyesinin jüride yer almasına
karar verebilir.

(3) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. 
b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitüye yazılı olarak bildirir. 
c) Zorunlu nedenlerle tez savunma sınavına katılamayacak üyeler, katılamama gerek-

çelerini tez savunma sınav tarihinden en geç bir hafta önce enstitüye yazılı olarak bildirir.
ç) Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve saat, ilgili EABD tarafından ilan edilir. Tez

savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

d) Tez savunma sınavı, bir saatten az olmamak kaydıyla tez çalışmasının sunulması ve
bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri
soru sorabilir.

e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir. 

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

meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tez savunma sınavının yapılacağı yer
ve saat, ilgili EABD tarafından ilan edilir. Düzeltme süresi sonunda tez savunma sınavına ka-
tılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği ke-
silir. 

ğ) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencinin talepte bulunması halinde, ilgili EABD’de tezsiz yüksek lisans programı
varsa, ders kredi yükü, dönem projesi ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

Doktora diploması
MADDE 45 – (1) Tez savunma sınavı sonunda başarılı olan öğrenci; tez savunma sınav

tarihini takip eden bir ay içerisinde, tez yazım kurallarına göre hazırlanmış ilgili enstitü tara-
fından istenilen sayıda ciltlenmiş doktora tez kopyası, dört adet CD’ye kaydedilmiş elektronik
kopyası, YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak danışmanına teslim eder.
Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin
nüshalarını EABD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. 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.

(2) Doktora diploması üzerinde EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış
adı bulunur. 

(3) 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.

(4) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve
diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü ve diploma eki verilir.
Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. 

(5) Diplomanın kaybı halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir.
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ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, bir tez ile birlikte özgün sanat eserlerinin

ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaç-
layan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği
Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

Kapsam
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az 42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredilik bir programdır.

(2) Bir yarıyıl 30 AKTS’den oluşur.
(3) Lisansüstü dersler, ilgili EASDK’nın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile di-

ğer yükseköğretim 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) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde
ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı değerlendirmesi
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik yapan öğrencinin; tez ve sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi çalışmalardan birine başlayabilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00
olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci tekrar veya yeni ders almakla yüküm-
lüdür. Mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması 3,00’ten az olamaz. Jüri değerlendirmesine
göre çalışması BB’nin altında olanlar başarısız sayılır veya düzeltme alırlar.

Süre
MADDE 49 – (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 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen süre 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.

Sanatta ön yeterlik sınavı
MADDE 50 – (1) Ön yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta ye-

terlik çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Ön yeterlik sınavları, Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
(3) Ön yeterlik sınavları, EASDK tarafından ilgili EASD’de görev yapan öğretim üye-

leri arasından önerilen ve EYK’ca onaylanan beş kişilik sanatta ön yeterlik komitesi tarafından
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düzenlenir ve yürütülür. Komite üyelerinin görev süresi üç yıldır. Sanatta ön yeterlik komitesi,
danışmanın da görüşünü alarak, sanatta ön yeterlik sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve de-
ğerlendirmek amacıyla sınav jürisi önerir.

(4) Sınav jürisi, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, ilgili alandan
beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Sanatta ön yeterlik jürisi, her bir öğrenci için EYK
kararı ile kesinleşir. Sanatta ön yeterlik sınavı toplantıları, öğretim elemanları, lisansüstü öğ-
renciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Sanatta ön yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü (sergileme) olarak iki bölüm halinde aynı
gün içerisinde yapılır. Sanatta ön yeterlik sınavından başarılı sayılmak için her iki sınavdan da
en az 3.00 almış olmak gerekir. Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci, ön ye-
terlik sınavından başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde ya-
zılı ve sözlü olmak üzere her iki sınavı da tekrar eder. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin
doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Sanatta ön yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü
sınavlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin yeterli veya yetersiz olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, EASD başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, durumu sınav tarihinden önce ens-
titüye yazılı olarak bildirir.

(8) Sanatta ön yeterlik komitesi, ön yeterlik sınavını başaran veya başarısız olan bir öğ-
renciye, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şar-
tıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek
dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 51 – (1) Ön yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili EASDK’nın

önerisi ve EYK kararı ile ön yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) TİK, EASDK’ca yazılı olarak önerilen en az beş öğretim üyesi arasından, danışma-
nından başka ilgili EASD içinden ve dışından birer üye olmak üzere EYK tarafından seçilen
üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez önerisi değerlendirmesi ile takip eden izleme değerlendirmeleri bu komite ta-
rafından yapılır. Ortak danışmanın olması durumunda, ortak danışman dilerse oy hakkı olmak-
sızın komite toplantılarına katılabilir.

(4) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EASDK’nın gerekçeli yazılı öne-
risi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı
MADDE 52 – (1) Sanatta ön yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav ta-

rihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma
planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün
önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavının yapılacağı yer ve saat, sınav tarihinden en geç yedi
gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt
çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yö-
nünde salt çoğunlukla verilen karar, EASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen
öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez
önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.
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(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(7) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile kesinleşir.
Tez izleme komitesi değerlendirmesi
MADDE 53 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. İki izleme de-
ğerlendirmesi arasında en az dört ay süre olması gerekir.

(2) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.
Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir.

(3) EASD başkanlığı, TİK toplantı yazısını ilgili enstitüye iletir. EYK onayını takip
eden 1 ay içerisinde TİK toplantısı yapılır.

(4) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(5) Değerlendirme raporu toplantı tarihini izleyen en geç üç gün içerisinde enstitüye
yazılı olarak bildirilir.

(6) Geçerli bir mazereti bulunmadan belirlenen gün ve saatte sınava girmeyen öğren-
cinin tez izleme değerlendirmesi başarısız sayılır.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme değerlendirmeleri sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde;
TİK, konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Rapor EYK tarafından incelenir ve
tez konusu değişikliği uygun görüldüğü takdirde öğrenci, karar tarihi itibari ile en geç altı ay
içerisinde tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Tez izleme komitesi değişen veya tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiş-
tirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ile en az üç tez izleme değerlendirmesine girmek ve başarılı
olmak zorundadır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 54 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitünün yazım kurallarına
uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde
sözlü olarak savunur. Öğrencinin enstitüye doktora tezini teslim edebilmesi için en az üç tez
izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Sanatta yeterlik savunma jürisine ilişkin esaslar şunlardır:
a) 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.

b) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri EASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

c) Sanatta yeterlik jürisi, üçü öğrencinin TİK’de yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi
Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri, tez danış-
manı ve ilgili EASDK’nın önerisi ve EYK onayı ile atanır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı
olmaksızın jüride yer alabilir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin çalışma
konusunun uyumlu olmasına dikkat edilir. EYK, gerekli görmesi durumunda önerilen isimler-
den birinin yerine Üniversite içinden veya dışından bir öğretim üyesinin jüride yer almasına
karar verebilir.

(3) Sanatta yeterlik savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten en geç

bir ay içinde toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır.
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b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-
dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitüye yazılı olarak bildirir. 

c) Zorunlu nedenlerle tez savunma sınavına katılamayacak üyeler, katılamama gerek-
çelerini tez savunma sınav tarihinden en geç bir hafta önce enstitüye yazılı olarak bildirir.

ç) Sanatta yeterlik savunma sınavının yapılacağı yer ve saat, ilgili EASD tarafından
ilan edilir. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

d) Tez savunma sınavı, bir saatten az olmamak kaydıyla tez çalışmasının sunulması ve
bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri
soru sorabilir.

e) 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, EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir. 

f) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniver-
site ile ilişiği kesilir. 

g) 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. Sanatta yeterlik savunma sınavının yapılacağı
yer ve saat, ilgili EASD tarafından ilan edilir. Düzeltme süresi sonunda tez savunma sınavına
katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir. 

ğ) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencinin talepte bulunması halinde, ilgili EASD’de tezsiz yüksek lisans programı
varsa, ders kredi yükü, dönem projesi ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

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

(2) 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.

(4) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve
diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü ve diploma eki ve-
rilir.

(5) Diplomanın kaybı halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 56 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından

yapılan her türlü ilan öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel
işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildi-
rimle değiştirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.
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Hüküm bulunmayan haller
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 58 – (1) 3/12/2012 tarihli ve 28486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mus-

tafa Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan öğrenciler doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilirler.
(2) Bu Yönetmelikle getirilmiş yeni hükümlerin uygulanması ve belirlenmiş yeni süreler

20/4/2016 tarihinden itibaren başlar.
Yürürlük
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)

GENELGE
2016/25

19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                               19 Kasım 2016 – Sayı : 29893



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 324)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 376)

MADDE 1 – 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Em-

lak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı kısmının “2. Bedel tes-

piti” başlıklı bölümünün dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş

ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Ka-

nunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) hü-

kümleri uyarınca ilgilileri lehine tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde

ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde

beşi, endüstri bölgelerinde stratejik yatırım yapacak yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak

hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ise ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas as-

gari metrekare birim değeri toplamının binde biri esas alınmak suretiyle belirlenecektir.

(6) Yurtiçi özgün geliştirme ve ileri teknoloji gerektiren savunma, havacılık ve uzay

sanayii alanlarında faaliyet gösteren ve Savunma Sanayii Müsteşarlığınca bildirilen yatırımcılar

lehine tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, taşınmazın

emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin binde biri esas alınmak suretiyle belir-

lenecektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı kısmının “8. İhale usulü”

başlıklı bölümünün ikinci fıkrasına, (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler ek-

lenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“f) 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sa-

nayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) hükümleri uyarınca yatırım

yapacak yatırımcılar ile endüstri bölgelerinde stratejik yatırım yapacak yatırımcılara,

g) Yurtiçi özgün geliştirme ve ileri teknoloji gerektiren savunma, havacılık ve uzay sanayii

alanlarında faaliyet gösteren ve Savunma Sanayii Müsteşarlığınca bildirilen yatırımcılara,”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE

YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA

YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2016/6)

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Def-

terlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Dü-

zenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin

Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE

ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE 

İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten

kaldırılmıştır. 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2, 3,

geçici 1 ve geçici 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.” 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Çek defterlerinin her yaprağına, çek hesap numarası, çek hesabının bulunduğu banka

şubesinin adı, çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, çek hesabı sahibi tüzel kişinin

adı, çek hesabı sahibi gerçek kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya tüzel kişinin

vergi kimlik numarası, çekin basıldığı tarih, tüzel kişilerde varsa Merkezi Sicil Kayıt Sistemi

(MERSİS) numarası, tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadı ile çek hesabı sahibi

ile düzenleyenin farklı kişiler olması halinde ayrıca düzenleyenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik

numarasının yazılmasına ve imzaya imkan verecek ibareler konulur.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğde geçen “çek numarası” ifadeleri “seri numarası” olarak de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2016/9)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) En fazla yüzde 60’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında
gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cin-
sinden,

MADDE 2 – Bu Tebliğ 18/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-
rütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2013 28862
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 26/3/2014 28953
2- 25/7/2014 29071
3- 3/1/2015 29225
4- 12/3/2015 29293
5- 30/5/2015 29371
6- 29/8/2015 29460
7- 26/12/2015 29574
8- 9/1/2016 29588
9- 10/8/2016 29797
10- 7/9/2016 29824
11- 22/10/2016 29865
12- 1/11/2016 29875
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Kahramanmaraş 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2015/5 

Hakaret, Basit Yaralama ve Silahla Tehdit suçlarından sanık Hacı Haydar KEÇECĠ 

hakkında mahkememizce verilen 06/10/2016 tarih ve 2015/5 Esas, 2015/564 karar sayılı gerekçeli 

karar iki suret olarak ekte gönderilmiĢ olup, sanığın TCK.nın 125/2-1 maddesi kapsamında kalan 

Hakaret suçundan Ģikayetten vazgeçme nedeniyle DüĢmesine, Basit Yaralama suçundan TCK.nın 

86/2, 86/3-a, 62/1, 52/2 maddeleri uyarınca 3.000,00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

Silahla Tehdit suçundan TCK.nın 106/2-a, 62/1, 51/1, 51/3 maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay verilen 

hapis cezasının 2 yıl denetim süresi belirlenerek ertelenmesine karar verildiği, sanığın tüm 

aramalara rağmen bulunamadığından kararın hüküm fıkrasının Resmi Gazete‘de ilan edilmesi 

gerektiği anlaĢılmıĢtır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun gereğince ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ 

edilmiĢ sayılacağı, sanığa ve ilgililere ilan olunur. 9130 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

EK KARAR 

ESAS NO : 2015/1207 

KARAR NO : 2016/7 

DAVACI : K.H 

SANIK : ALĠ TEPE, BEKĠR ve HAMĠYET SEHER oğlu, 26/02/1979 

GAZĠOSMANPAġA doğumlu, OSMANĠYE, MERKEZ, 

RAUFBEY mah/köy nüfusunda kayıtlı. ġehremini Mah. Ziya 

Gökalp Sk. No: 10 Ġç Kapı No: l Fatih/ĠSTANBUL adresinde 

oturur 

SUÇ : Kullanmak Ġçin UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, 

Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak 

SUÇ TARĠHĠ : 19/03/2015 

KANUN MADDESĠ : 5237 sayılı TCK'nun 191/4-a, 5271 sayılı CMK'nın 223/8 

VERĠLEN CEZA : Yargılamanın Durması 

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 07/01/2016 tarihli 

kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araĢtırmada bulunamamıĢ olması nedeni ile 

tebliğ olunamamıĢtır. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete‘de ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı 

kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer 

mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda 

bulunulmak suretiyle Ġstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği hususu 

tebliğ olunur. 9134 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2016/8832 

SUÇ  : 213 sayılı Yasaya muhalefet 

SUÇ T.  : 2008-2009-2010 yılları 

SANIK  : Çetin YALTIRIK: (Salih oğlu Seher'den olma, 1974 doğumlu) 

YeniĢehir Mah. Çemin Sok. Çimen Sitesi 31/4, 31/6 Pendik/Ġstanbul adresinde ikamet 

etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Gebze 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

28/04/2014 gün ve 2012/729 E. 2014/331 K. sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 

BOZULMASINI isteyen 19/02/2016 gün ve 11/2014/252545 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı ilan olunur. 10253/1-1 

————— 
ESAS NO : 2016/7654 

SUÇ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet 

SUÇ T. : 2006-2007-2008 

SANIK : Mevlüt TEKELĠ: (Hacı Veli oğlu Cevriye'den olma, 25/05/197 doğumlu) 

Akdere Mahallesi 388/1 Sokak No: 15/5 Mamak/Ankara adresinde ikamet 

etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

04/06//2013 gün ve 2012/1506 E. 2013/604K. sayılı hükmün sanık Mevlüt TEKELĠ ve sanık 

Tarkan ARIKAN tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile 

CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Mevlüt TEKELĠ'ye tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile 

ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten 

itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının ONAMA isteyen 11/03/2016 gün ve 

11/2013/334278 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 10226/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SÜRE UZATIM ĠLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından 4046 sayılı 

ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun ve 6446 sayılı Kanunun 18/5 maddesi çerçevesinde; 

Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkiinde bulunan ve ayrıntıları ihale Ģartnamesinde 

belirtilen Elektrik Üretim A.ġ.ye ait Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanının 

özelleĢtirilmesi amacıyla ihale edileceği 03/10/2016 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla 

duyurulmuĢtur. 

Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati 19/12/2016 

günü saat 17:00‘ye kadar uzatılmıĢtır. 

T.C. 

BAġBAKANLIK 

ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 KurtuluĢ / ANKARA 

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07 

 10302/1-1 
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6 ADET HAMUR YOĞURMA KAZANI (MOBĠL KAZAN) ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 6 adet Hamur Yoğurma Kazanı (Mobil 

Kazan) alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 29.11.2016 Salı günü saat 14:00‘da Fabrikamız Toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 - Nihai teklifler en geç 29.11.2016 Salı günü saat 14:00‘a kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.  

6 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel: (0 312) 397 33 65 - 66     Faks: (0 312) 397 33 74 - 71 

 10261/1-1 

————— 
ġEKER ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız SatıĢ mağazalarında kullanılmak üzere 10.000 Kg. tekli sarma Ģeker, teklif 

alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nde görülebilir. 

3 - Tekliflerin en geç 25.11.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66     Faks: 397 33 71 - 74 

 10262/1-1 

————— 
IġIKLI KAPLAMA YAPTIRILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

1 - Fabrikamız yeni satıĢ mağazası için 2 (Ġki) adet ıĢıklı kaplama yaptırılması, teklif alma 

yoluyla yaptırılacaktır. 

2 - ġartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 25.11.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66     Faks: 397 33 71 - 74 

 10263/1-1 
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PASTALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 500 çuval pastalık un, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 

2 - ġartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 25.11.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66     Faks: 397 33 71 - 74 10264/1-1 

—— • —— 

ANKARA-ESKĠġEHĠR-KAYSERĠ, ULUKIġLA, BOĞAZKÖPRÜ ARASI IRMAK-

ZONGULDAK HATLARINDA 24 BARĠYERLĠ HEMZEMĠN GEÇĠTTE  

96 ĠġÇĠYLE BEKÇĠLĠK HĠZMETĠ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

Ġhale Kayıt No : 2016/498971 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25 

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

2 - Ġhale konusu mal veya 

     hizmetin adı ve süresi : ANKARA - ESKĠġEHĠR - KAYSERĠ, ULUKIġLA, 

BOĞAZKÖPRÜ ARASI IRMAK - ZONGULDAK 

HATLARINDA 24 BARĠYERLĠ HEMZEMĠN GEÇĠTTE 

96 ĠġÇĠYLE 12 AY SÜRE ĠLE BEKÇĠLĠK HĠZMETĠ 

ALINMASI ĠġĠ  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

4 - Ġhale tarihi ve saati: 14/12/2016 ÇarĢamba günü, saat 10:00 

5 - Ġhalenin yapılacağı adres: TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA 

6 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 14/12/2016 günü saat 10:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

7 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD ĠĢletmesi Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10255/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aĢağıda belirtilen tarihte yapılacaktır. 

Ġdarenin 

a) Adresi : E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk 

Cad. No. 89   45500 Soma/MANĠSA 

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

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

2 - Ġhale konusu hizmetin a)  

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

Ġhale 

Kayıt No Dosya No 

Ġhale Tarih 

ve Saati Süre 

Dereköy Lavvar Tesisi Ürün 

silolarından 450.000 ton +18 mm 

kömürün 10-18 mm kömürün, 0,5-10 

mm kömürün Parça, Fındık ve Toz, 

Stok sahalarına taĢınması ve 

boĢaltılması, Dereköy Lavvar Tesisi 

Ürün silolarından 450.000 ton Miks 

ve 0,1- 0,5 mm kömürün Miks+Ġnce 

Toz Stok sahasına taĢınması ve 

boĢaltılması, olmak üzere toplam 

900.000 ton kömürün taĢınması ve 

boĢaltılması hizmet alımı iĢi 

2016/495189 2016-2035 
08.12.2016 

14:00 
180 gün 

 

b) Yapılacağı yer  : TKĠ Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

(Soma / MANĠSA)‘dır. 

c) ĠĢin süresi  : Yukarıdaki tabloda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü  : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer  : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/ 

MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89   45500 

Soma / MANĠSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 10249/1-1 
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GPS CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Gps Cihazı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2016/489761 

Dosya no : 1621528 

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 : Gps Cihazı (1 adet) 

b) Teslim yeri : Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı - Muayene ve 

Tesellüm ġube Müdürlüğü tesellüm ambarı 

c) Teslim tarihi : Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. 

Malzemeler en geç 60 takvim günü içinde teslim edilmiĢ 

olacaktır 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 01.12.2016 PerĢembe 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, 
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

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; 

Yetkili servis ve satıcı belgesi  

Teknik Ģartname cevapları  

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 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 01.12.2016 PerĢembe 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 hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 10224/1-1 
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ELEKTRONĠK BANT TARTI KANTARI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Elektronik bant tartı kantarı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2016/485912 

Dosya no : 1621526 

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 : Elektronik bant tartı kantarı (1adet) 

b) Teslim yeri : Ġlgili Müessesenin iĢ sahasıdır  

c) Teslim tarihi : Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 01.12.2016 PerĢembe 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, 
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

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; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif 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 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 01.12.2016 PerĢembe 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 hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 10225/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar TĠM‘de 2017 Yılı Sığır Bakım Besleme, 

Yemleme, Sağım, Çobanlık ve Yem Ġmalat Hizmetlerine ait hizmet satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı‘nda ve ilgili 

iĢletme müdürlüklerinde görülebilir. Ġstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire BaĢkanlığı‘ndan 200,00 TL karĢılığında temin edebilirler. 

Ġhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının %3‘ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının %6‘sı oranında 

olacaktır. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 12.12.2016 Pazartesi günü saat 14.30‘a 

kadar TĠGEM Genel Evrak Servisi‘ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir. 

Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‘nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA  

Tlf.: (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0 312) 417 78 39 10250/1-1 

————— 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar TĠM‘de 2017 yılı tahmil-tahliye, bahçe bitkileri 

ve muhtelif iĢler iĢçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı‘nda ve ilgili 

iĢletme müdürlüklerinde görülebilir. Ġstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire BaĢkanlığı‘ndan 200,00 TL karĢılığında temin edebilirler. 

Ġhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının %3‘ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının %6‘sı oranında 

olacaktır. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 09.12.2016 Cuma günü saat 15.00‘e 

kadar TĠGEM Genel Evrak Servisi‘ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir. 

Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‘nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA  

Tlf.: (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0 312) 417 78 39 10251/1-1 



19 Kasım 2016 – Sayı : 29893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan Atölye 

iĢçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı‘nda ve ilgili 

iĢletme müdürlüğünde görülebilir. Ġstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire BaĢkanlığı‘ndan 200,00 TL karĢılığında temin edebilirler. 

Ġhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının %3‘ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir.  

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 13.12.2016 Salı günü saat 14:30‘a kadar 

TĠGEM Genel Evrak Servisi‘ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir. 

Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‘nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA  

Tlf.: (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0 312) 425 59 55 10252/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ve 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - SatıĢa esas bedeli en az 21,51 TL. ile en çok 811,14 TL. arasında değiĢen; 30/11/2016 

günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00 TL, en çok 812,00 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı Ģartname eki listede gösterilen KumaĢ, Tekstil, Oto aksam ve parçası, Cep telefonu dıĢ 

ekranı, Batarya, Kozmetik, Kaynak malzemesi, Elektrik malzemesi, PoĢet, Kitap, Karton koli, 

Çıta, Mutfak eĢyası, Demir raf, Plastik hammaddesi, Tohum ve Dalgıç motoru cinsi 21 grup 

muhtelif eĢya; açık artırma ve pazarlık usulünce, YeĢilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No:1 

Bakırköy/ĠSTANBUL adresindeki ihale salonunda 01/12/2016 tarihinde saat 09:30'da satıĢa 

sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı 

telefondan ulaĢılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik 

numarası ve iĢyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına iliĢkin belge, vekil 

olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kiĢiler adına 

katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, 

elektronik posta adresinin satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karĢılığı Bakırköy Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

Ġlan olunur. 10242/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden: 

Ġstanbul ili Ümraniye ilçesi Nevzat Ayaz Anadolu Lisesinden alındığı iddia edilen Ayfer 

OCAKLI (ÇELEBĠ) adına düzenlenen diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüĢmediği 

anlaĢıldığından aĢağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiĢtir. 

Ġlan olunur. 

 

OKUL NO 534 

ADI SOYADI AYFER ÇELEBĠ 

BABA ADI MAHMUT 

ANNE ADI ĠPEK 

DOĞUM YERĠ KARAKOÇAN 

DOĞUM TARĠHĠ 01/04/1980 

DĠPLOMAYI VEREN OKUL ADI NEVZAT AYAZ LĠSESĠ 

DĠPLOMA NO 116 

DĠPLOMA DÜZENLEME TARĠHĠ 08/09/1999 

BÖLÜMÜ - KOLU MATEMATĠK 

 10209/1-1 

————— 

Ġstanbul ili Fatih ilçesi DavutpaĢa Lisesinden alındığı iddia edilen Erdal YAKUT adına 

düzenlenen diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüĢmediği anlaĢıldığından aĢağıda 

kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiĢtir. 

Ġlan olunur. 

 

OKUL NO 3402 

ADI SOYADI ERDAL YAKUT 

BABA ADI SEYFETTĠN 

ANNE ADI FADĠLE 

DOĞUM YERĠ ġĠRVAN 

DOĞUM TARĠHĠ 05/05/1982 

DĠPLOMAYI VEREN OKUL ADI DAVUTPAġA LĠSESĠ 

DĠPLOMA NO 1583 

DĠPLOMA DÜZENLEME TARĠHĠ 17/06/1998 

ALANI EDEBĠYAT 

 10210/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/61991 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü Ġl/Ġlçe KIRIKKALE 

Adresi 
YahĢihan Yolu Cad. No: 15 

KIRIKKALE 
Tel-Faks 

0 318 224 29 91 

0 318 224 28 95 

Posta Kodu 71300 E-Mail mkesilah@mkek.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ata Makine Ġmalat ve ĠnĢaat Sanayi 

Ticaret Limited ġirketi 
 

Adresi 
Güllübağlar Mah. Memluk Sok. No: 1  

Pendik/ĠSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0920418556 - PendikVergi Dairesi  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
606111  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

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. 

 10260/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 10276/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/88853 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Çankırı Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ġl/Ġlçe ÇANKIRI/MERKEZ 

Adresi 

Cumhuriyet Mah. Park Sokak 

Hükümet Konağı Kat: 2 Çankırı / 

Merkez 

Tel-Faks 0 (376) 213 15 36 

Posta Kodu 18000 E-Mail cankırı@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Babadağlar Temizlik Nakliye Otomotiv 

ĠnĢaat Turizm Taahhüt Sanayi Ticaret 

Limited ġirketi 

Yasin BABADAĞ 

Adresi 
GĠMAT Toptancılar Sitesi 19. Blok 

No:577 Macunköy/Yenimahalle/ANKARA 

GĠMAT Toptancılar Sitesi 19. Blok 

No: 577 Macunköy/Yenimahalle/ 

ANKARA 

T.C. Kimlik No.  64354019934 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
128 005 84 84  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
134473  

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 (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. 

 10277/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/151331 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Ġl/Ġlçe ANKARA/ALTINDAĞ 

Adresi Merkez Kampüsü Sıhhiye/Ankara Tel-Faks 305 23 46 - 305 10 15 

Posta Kodu 06100 E-Mail hukuk@hacettepe.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Babadağlar Gıda Temizlik Nakliyat 

Otomotiv ĠnĢaat Turizm Taah. San. ve 

Tic. Ltd. ġti. 

Yasin BABADAĞ (%100 Hisse 

Sahibi) (Kimlik No: 64354019934) 

Adresi 
GĠMAT Toptancılar Sitesi 19. Blok No:577 

Macunköy/Ankara 

Göksu Mahallesi, Selçuklular Caddesi, 

No: 43/29 Etimesgut/Ankara 

T.C. Kimlik No.  64354019934 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
128 005 84 84 Ostim V.D.  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Oda Sicil No: 

Ticaret Sicil No: 134473 
 

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 (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. 

 10298/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 10300/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 10299/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 10299/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 10299/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 10299/4/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

Karakoçan Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/122 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

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

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 10213/1-1 

————— 
Ankara 17. ĠĢ Mahkemesinin 2009/934 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde 

Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu 

dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği 

ilan olunur. 10214/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Yalçın Doğan Eğitim ve Kültür Vakfı (Yalçın Doğan Vakfı) 

VAKFEDENLER: Mehmet Ali Doğan, Fatma Doğan, Doğan Doğan 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Ankara 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO‘SU: 

Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/05/2016 tarihli ve E:2015/611, K:2016/158 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Anayasanın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak 

gençlerin liderlik vasıflarını, sosyal ve siyasal sorumluluklarını ve dayanıĢma ruhunu geliĢtirmek 

ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçlarını gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası Nakit) 

YÖNETĠM KURULU: Mehmet Ali Doğan, Fatma Doğan, Doğan Doğan 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Benzer amaçlı bir 

vakfa veya kuruluĢa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 10256/1-1 

—— • —— 
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak, Fen - Edebiyat Fakültesi, 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Hukuk Fakültesi bünyesine çeĢitli alanlarda; 24 

Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  

Profesör, kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir.  

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 

belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.  

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete‘de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
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Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Fakülte / 

Yüksekokul Bölüm / Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı 

Ek 

Açıklamalar 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Ġngiliz Dili ve 

Edebiyatı* 
1 

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı, 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 

Prof., Doç., 

Yrd.Doç. 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

ĠĢletme** 

2 
Ġnsan Kaynakları Yönetimi, 

Ġnsan Kaynakları 
Prof., Doç. 

3 Yönetim ve Organizasyon Prof., Doç. 

1 Stratejik Yönetim Prof., Doç. 

2 Örgütsel DavranıĢ Prof., Doç. 

1 Toplam Kalite Yönetimi Prof., Doç. 

1 ĠĢletme Yönetimi Prof., Doç. 

Ġktisat** 1 Ġktisat 
Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu 

Yönetimi** 

1 
Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi, Uluslararası ĠliĢkiler 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

ĠnĢaat 

Mühendisliği** 
1 ĠnĢaat Mühendisliği / Yapı 

Prof., Doç., 

Yrd.Doç. 

Ġç Mimarlık 

(Ġngilizce) * 
2 Ġç Mimarlık, Mimarlık 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Mimarlık 

(Ġngilizce) * 
1 Mimarlık 

Prof., Doç., 

Yrd.Doç. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Endüstri 

Ürünleri 

Tasarımı 

(Ġngilizce) * 

2 
Endüstri Ürünleri Tasarımı, 

Mimarlık, Ġç Mimarlık 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Sinema - TV 

(Ġngilizce)* 
2 Sinema - TV 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Hukuk 

Fakültesi  

Kamu Hukuku 1 
Ceza ve Ceza Muhakemesi 

Hukuku 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Özel Hukuk 

1 Medeni Hukuk 
Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

1 Ticaret Hukuku 
Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

 

* Dil yeterliliği olan öğretim üyesi alınacaktır. 

** Dil yeterliliği olan öğretim üyesi tercih edilecektir. 10238/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.13/652-1154 

Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2015-133 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 30.07.2015-3444 ĠZMĠR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 15.06.2016-161 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 15.06.2016-2869 SĠVAS 

Dosya No : 44.05.29 

Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, Çığlık Köyü, kamu orta malı ve özel mülkiyete ait 

tapunun, 969, 1051, 1052, 590, 592,593 nolu parsellerinde kayıtlı, sit alanı dıĢında bulunan, 

Çığlık Höyüğün tescili konusunun değerlendirilmesi isteminde bulunan Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü raportörünün 29.04.2016 tarihli ve 1242 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü‘nce konuya iliĢkin kurum görüĢleri sorulan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 08.12.2015 tarih ve 66151 sayılı yazısı, Malatya Valiliği, 

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 16.12.2015 tarihli ve 250 sayılı yazısı, Malatya BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği ġube Müdürlüğü‘ nün 25.12.2015 tarih ve 

622.03 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün hazırlamıĢ olduğu 

14.06.2016 tarihli ve 449 sayılı dosya inceleme raporu okundu, konu hakkında Raportörün 

açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, Çığlık Köyü, kamu orta malı ve özel mülkiyete ait 

tapunun, 969, 1051, 1052, 590, 592,593 nolu parsellerinde kayıtlı, sit alanı dıĢında bulunan, 

Çığlık Höyüğün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür 

varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. 

derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle 

belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına; 

Çığlık Höyüğün I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; 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,  

- 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,  

- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin 

almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 75.04.28 

Toplantı Tarihi ve No : 01.09.2016-103 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 01.09.2016-1461 KARS 

Ardahan Ġli, Hanak Ġlçesi, Dilekdere Köyü, tapunun 125 ada 1 parsel numaralarında da 

kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait yerleĢim yerinin I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak 

tescil edilmesine iliĢkin; Ardahan Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü‘nün 

09.08.2016 gün ve 3288 sayılı yazısı, Kars Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, 

18.04.2016 gün ve 885 sayılı yazı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü‘nün 23.08.2016 gün ve 2718 sayılı Uzman Raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve 

belgeler incelendi. 

Ardahan Ġli, Hanak Ġlçesi, Dilekdere Köyü, tapunun 125 ada 1 parsel numaralarında da 

kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait yerleĢim yerinin I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak 

tescil edilmesine iliĢkin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği göstermesi nedeniyle, 2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‘nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7. 

Maddesi uyarınca ekteki koordinatlı vaziyet krokisinde belirtilen Ģekliyle I. Derece Arkeolojik Sit 

alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna, söz konusu parsele ―I.Derece Arkeolojik Sit 

Alanı‖ Ģerhi konulmasına, tescilli taĢınmazın bulunduğu parselde herhangi bir fiziki ve inĢai 

müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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19 Kasım 2016 – Sayı : 29893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  01.16.145 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 27.10.2016-207  TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 27.10.2016-7064 ADANA 

Adana Ġli, Aladağ Ġlçesi, Dölekli Mahallesi, Acıman Yaylası sınırları içerisinde yer alan 

146 ada 2 parsel içinde tespit edilen Nekropol alanının 1.derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmesi istemine yönelik; Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24.10.2016 tarihli 

rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda, 

Adana Ġli, Aladağ Ġlçesi, Dölekli Mahallesi, Acıman Yaylası sınırları içerisinde yer alan 

146 ada 2 parsel içinde tespit edilen Nekropol Alanının Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlığı özelliği gösterdiği anlaĢıldığından tescil edilmesine, kararımız eki haritalarda gösterilen 

1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 19 Kasım 2016 – Sayı : 29893 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  01.02.339 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 27.10.2016-207 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 27.10.2016-7039 ADANA 

Adana ili, Ceyhan Ġlçesi Gümürdülü Mahallesi sınırları içindeki 72 parselde tespit edilen 

Gümürdülü Mozaikli Alanın 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline iliĢkin Adana 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07.09.2016 gün ve 3433 sayılı yazısı, Adana Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 31.08.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Adana ili, Ceyhan Ġlçesi Gümürdülü Mahallesi sınırları içindeki 72 parselde tespit edilen 

Gümürdülü Mozaikli Alanın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi uyarınca korunması gerekli taĢınmaz 

kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının 

ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik doğrultusunda 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı 

sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 19 Kasım 2016 – Sayı : 29893 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  31.12.34 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 25.10.2016-205 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 25.10.2016-6963 ADANA 

Hatay Ġli, Payas Ġlçesi, Payas Çayının ıslahını amaçlanan ―Hatay Dörtyol Payas Çayı 

Islahı‖ iĢi kapsamında, III. Derece Arkeolojik Sit Alanın yer alan tescilli taĢınmaz kültür varlığı 

Payas Köprüsünün koruma alanının belirlenmesi ve köprüye betonarme perde duvarlarla bağlantı 

yapılmasına iliĢkin, Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.02.2016 gün ve 784 

sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ 6. Bölge Müdürlüğü 63. ġube Müdürlüğünün 

24.05.2016 gün ve 473 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün 

11.07.2016 gün ve E.162906 sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ 6. Bölge Müdürlüğü 

63. ġube Müdürlüğünün 21.07.2016 gün ve 742 sayılı yazısı, Kurulumuzun 26.07.2012 gün ve 

1169 sayılı, 23.07.2015 gün ve 5312 sayılı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.08.2016 

günlü raporu okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Hatay Ġli, Payas Ġlçesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan tescilli taĢınmaz 

kültür varlığı Payas Köprüsünün de içinde bulunduğu, Kurulumuzun 23.07.2015 gün ve 5312 

sayılı kararı ile belirlenen koruma alanının kararımız eki haritada gösterildiği Ģekliyle 

geniĢletilmesine, Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün 11.07.2016 gün ve 

E.162906 sayılı yazısında  ―… söz konusu tarihi köprünün koruma alanının belirlenerek yapılacak 

ıslah çalıĢmalarında koruma alanı içerinde köprünün tahkimat ve yaklaĢımlarının köprünün 

dokusuna uygun malzeme ile yapılması; uygulamaya iliĢkin hazırlanacak proje ve detayların 

tarafımıza sunularak onaylatılmasının ardından çalıĢmalara baĢlanılması…‖ denildiğinden, Payas 

Çayının ıslahına yönelik tescilli taĢınmaz kültür varlığı köprü koruma alanı ve anılan yazı dikkate 

alınarak hazırlanacak projelerin Kurulumuza sunulmasından sonra konunun 

değerlendirilebileceğine, bu aĢamada can ve mal kaybına sebebiyet verilmemesi için ilgili 

idarelerce gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasına karar verildi. 
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Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 19 Kasım 2016 – Sayı : 29893 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  33.01.293 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 26.10.2016-206 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 26.10.2016-6977 ADANA 

Mersin Ġli, Anamur Ġlçesi, Halkalı yaylası, P29 B2 pafta içinde, Kadastro kayıtlarına göre 

tescil harici alanda tespit edilen kaya mezarlarının tesciline iliĢkin, Anamur Kaymakamlığı 

Anamur Müze Müdürlüğünün 27.06.2016 gün ve 453 sayılı yazısı ve eki Anamur Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 20.06.2016 günlü rapor, Anamur Kaymakamlığı Tapu 

Müdürlüğü‘nün 22.09.2016 gün ve E.2085847 sayılı yazısı okundu, ekleri ve konunun iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mersin Ġli, Anamur Ġlçesi, Halkalı yaylası, P29 B2 pafta içinde Kadastro kayıtlarına göre 

tescil harici alanda tespit edilen kaya mezarlarının 2863 sayılı yasa gereği korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmesine, kararımız eki haritada görülen tespit ekibince önerilen sit alanı sınırlarının uygun 

olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 19 Kasım 2016 – Sayı : 29893 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  31.06.180 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 25.10.2016-205 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 25.10.2016-6955 ADANA 

Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Kavalcık-Harran Mahallesi, 137 parselin bir kısmında tespiti 

yapılan arkeolojik alanın tesciline  iliĢkin; Hatay Valiliği Ġl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 

28.09.2016  gün ve 3721 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 

22.09.2016 tarihli rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Kavalcık-Harran Mahallesi, 137 parselin bir kısmında tespiti 

yapılan arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa gereği korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, kararımız 

eki haritada görülen tespit ekibince önerilen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun 

olduğuna karar verildi. 
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19 Kasım 2016 – Sayı : 29893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  33.02.324 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 26.10.2016-206 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 26.10.2016-6982 ADANA 

Mersin Ġli, Erdemli Ġlçesi, Kumkuyu-YemiĢkumu Mahallesi, özel mülkiyete ait, bir kısmı 

tescilli taĢınmaz kültür varlığı antik yolun koruma alanı içinde kalan, 177 ada, 71 ve 81 parsel 

numaralı taĢınmazlarda yeni tespit edilen iĢliklerin taĢınmaz kültür varlığı olarak tesciline iliĢkin, 

Mersin Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.07.2016 gün ve 5193 sayılı yazısı, eki 

20.07.2016 günlü rapor, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

18.12.2007 gün ve 3401 sayılı kararı okundu, iĢlem dosyası incelendi, yapılan incelemeler 

sonucunda; 

Mersin Ġli, Erdemli Ġlçesi, Kumkuyu-YemiĢkumu Mahallesi, özel mülkiyete ait, bir kısmı 

tescilli taĢınmaz kültür varlığı antik yolun koruma alanı içinde kalan, 177 ada, 71 ve 81 parsel 

numaralı taĢınmazlarda yeni tespit edilen iĢliklerin 2863 sayılı yasa gereği korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından tesciline, yapı grubunun 1.grup yapı olarak 

belirlenmesine, kararımız eki haritada gösterilen ve tespit ekibince önerilen koruma alanı 

sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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19 Kasım 2016 – Sayı : 29893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  31.06.179 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 25.10.2016-205 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 25.10.2016-6954 ADANA 

Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Göverada Mahallesi, 3 parselde tespiti yapılan kaya mezarının 

tesciline iliĢkin; Hatay Valiliği Ġl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 08.08.2016  gün ve 3237 

sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 03.08.2016 tarihli rapor, 

DSĠ 6.Bölge Müdürlüğünün   19.09.2016 gün ve 615004 sayılı görüĢ yazısı, Reyhanlı Belediyesi 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 26.09.2016 gün ve 668 sayılı görüĢ yazısı okundu, ekleri ve 

konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Göverada Mahallesi, 3 parselde tespiti yapılan kaya mezarının 

2863 sayılı yasa gereği korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 

tesciline, yapı grubunun 1.grup yapı olarak belirlenmesine, kararımız eki haritada görülen tespit 

ekibince önerilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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19 Kasım 2016 – Sayı : 29893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  33.02.881 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 26.10.2016-206 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 26.10.2016-6990 ADANA 

Mersin ili, Erdemli ilçesi, AyaĢ-YemiĢkuyu Mahallesi, 175 ada, 9 ile 146 parseller ile 177 

ada, 55, 56, 57, 58, 71 ve 197 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın tesciline yönelik 

Kurulumuzca alınan 25.08.2016 gün ve 6755 sayılı kararında yapılan maddi hatanın 

düzeltilmesine iliĢkin; Mersin Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.07.2016 gün ve 

5172 sayılı yazısı ve eki Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 12.07.2016 günlü 

rapor, Kurulumuzun 08.2016 gün ve 6755 sayılı kararı, 199.10.2016 günlü dosya inceleme raporu 

okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mersin ili, Erdemli ilçesi, AyaĢ-YemiĢkuyu Mahallesi, 175 ada, 9 ile 146 parseller ile 177 

ada, 55, 56, 57, 58, 71 ve 197 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın tespit ekibince 1.Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescile önerildiği ve ancak Kurulumuzca alınan 25.08.2016 gün ve 

6755 sayılı karar eki harita ve fiĢte de 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirtilmesine karĢın 

sehven ―1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak yazdığı anlaĢıldığından yapılan maddi hatanın 

düzeltilmesine, tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tesciline, tespit ekibince önerilen kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun 

olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 19 Kasım 2016 – Sayı : 29893 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  33.07.5 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 26.10.2016-206 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 26.10.2016-7009 ADANA 

Mersin ili, Bozyazı ilçesi, Denizciler Mahallesi Susanlık Mevkiinde bulunan 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Susanlık Kalesi Örenyerinin sit sınırlarının revize edilmesine 

iliĢkin Anamur Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 27.06.2016 gün ve 168-451 sayılı yazısı ve 

eki Anamur Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 20.06.2016 gün ve 168/532 sayılı rapor, 

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.10.1991 gün ve 983 sayılı 

kararı okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Mersin ili, Bozyazı ilçesi, Denizciler Mahallesi Susanlık Mevkiinde bulunan Adana 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.10.1991 gün ve 983 sayılı kararı ile 1. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Susanlık Kalesi Örenyeri mevcut sit alanı 

sınırlarının bazı arkeolojik verileri içine almadığının tespit ekibinin raporundan anlaĢıldığına; Bu 

bağlamda Susanlık Kalesi Örenyeri sit sınırlarının geniĢletilmesine yönelik tespit ekibince 

önerilen kararımız eki 1/2500 ölçekli kadastral harita ile 1/10000 ölçekli topoğrafik haritaya 

aplike edilen 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları ile revize sit fiĢinin uygun olduğuna, sit 

alanında kalan ve kararımız eki haritada gösterilen 484 ada 21 nolu parsele ‗‘1.derece arkeolojik 

sit alanıdır‘‘ 484 ada 21,46,50,51 nolu parsellere ‗‘2.derece arkeolojik sit alanıdır‘‘ Ģerhi 

verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 19 Kasım 2016 – Sayı : 29893 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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— 2016 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2016 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2016 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Sıra No: 376)
— Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü

Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının
Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/6)

— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Sayı: 2016/9)

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


