
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 144. Sayfadadır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

21 Aralık 2016
ÇARŞAMBA

Sayı : 29925

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2016/9585

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2016 – Sayı : 29925



21 Aralık 2016 – Sayı : 29925                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2016 – Sayı : 29925



21 Aralık 2016 – Sayı : 29925                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2016 – Sayı : 29925



21 Aralık 2016 – Sayı : 29925                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2016 – Sayı : 29925



21 Aralık 2016 – Sayı : 29925                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2016 – Sayı : 29925



21 Aralık 2016 – Sayı : 29925                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Karar Sayısı : 2016/9586

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2016 – Sayı : 29925



21 Aralık 2016 – Sayı : 29925                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2016 – Sayı : 29925



21 Aralık 2016 – Sayı : 29925                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2016 – Sayı : 29925



21 Aralık 2016 – Sayı : 29925                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2016 – Sayı : 29925



21 Aralık 2016 – Sayı : 29925                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2016 – Sayı : 29925



21 Aralık 2016 – Sayı : 29925                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2016 – Sayı : 29925



21 Aralık 2016 – Sayı : 29925                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                21 Aralık 2016 – Sayı : 29925



21 Aralık 2016 – Sayı : 29925                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



YÖNETMELİKLER

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı ens-
titülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Üniversitesi enstitülerinde yürü-
tülen lisansüstü programlara kayıt ve kabul esasları, devam, sınavlar, tez ve başarı değerlen-
dirmelerini içeren lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim dalı: Enstitüler bünyesinde eğitim programı bulunan anabilim dalını,
ç) Anabilim dalı başkanlığı: Enstitüler bünyesinde eğitim programı bulunan anabilim

dalı başkanlıklarını,
d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, tez çalışması ve dönem projesi dönem-

lerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programında kredisiz dönem projesi dersi kap-

samında öğrenci tarafından hazırlanan raporu,
f) Enstitü: Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı enstitüleri,
g) Enstitü kurulu: Enstitüler bünyesindeki müdür, müdür yardımcısı ve anabilim dalı

başkanlarından oluşan kurulu,
ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitülerin yönetim kurullarını,
h) GMAT: Graduate Management Admission Test Sınavını,
ı) GRE: Graduate Record Examinations Sınavını,
i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
j) Müdür: Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitü müdürlerini,
k) Mütevelli Heyeti: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
m) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içe-

rikte dersler ile doktora yeterlik sınavını, tez ve uygulamalarını,
n) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,
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o) Rektörlük: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünü,

ö) Senato: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu,

p) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışmasını,

r) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Hükümler

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarının kontenjanları, ilgili anabilim

dalı başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü kurulları tarafından belirlenir ve Senatoya sunulmak

üzere Rektörlüğe bildirilir.

(2) Rektörlük, enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programla-

rının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru koşullarını, son başvuru tarihlerini,

sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri Senato tarafından uygun görülmesi ve Mü-

tevelli Heyet Başkanının onayı sonrası ilan eder.

Eğitim-öğretim süresi ve ücreti

MADDE 6 – (1) Üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretimi ücretlidir.

(2) Yüksek lisans, doktora ve/veya bilimsel ve yabancı dil hazırlık programlarının üc-

reti, ders başına eğitim-öğretim ücretleri, tez ücreti, dönem projesi dersi ücreti ve ön kayıt

ücreti akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere, Mütevelli Heyeti

tarafından belirlenir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılının başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğren-

cinin herhangi bir sebeple Üniversiteden eğitim dönemi başlamadan kaydını sildirmesi halinde,

önceki yarıyıllara ait öğrenim ücreti iade edilmez. Bir eğitim-öğretim yılının başında kaydını

yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencilerden ilgili programa ilişkin tüm programa ait toplam

öğrenim ücretinin tamamını ilk kayıt esnasında ödemiş olanların, kayıt yaptırdıkları ya da ye-

niledikleri yarıyıl ve önceki yarıyıllara ait kısımları normal öğrenim süreleri dikkate alınmak

suretiyle kesilir ve geri kalan miktarı kendilerine iade edilir.

(4) Öğrenim ücretlerini akademik takvimde belirtilen süre içinde ödemeyen öğrencilerin

o dönem için ders kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.

(5) Kendi rızasıyla kaydını sildiren öğrencilere, talepleri halinde kayıt sildirme tarihin-

den sonraki eğitim süresine ilişkin varsa peşin tahsil edilen eğitim ücreti Üniversite tarafından

belirlenen usul ve esaslar dikkate alınarak iade edilir.

Başvuru şekli

MADDE 7 – (1) Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşı adaylar, kayıt yaptırmak iste-

dikleri programı belirten belgeler ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından talep edilen diğer

belgelerle birlikte akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili enstitü müdürlüğüne baş-

vurur. Yabancı uyruklu adayların ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların başvu-

ruları elektronik ortamda kabul edilebilir.
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(2) Başvuru için gerekli olan diploma yurt dışından alınmış ise, diplomanın YÖK tara-
fından denkliğinin bulunduğuna dair belgenin aslı veya Üniversite tarafından onaylanmış su-
retinin ya da YÖK’e denklik başvurusunda bulunulduğuna dair belgenin aslı veya onaylı sure-
tinin sunulması gerekir. Denklik belgesinin aslının ilk yarıyılın sonuna kadar ibraz edilmesi
zorunludur. İlk yarıyılın sonuna kadar denklik belgesinin ibraz edilmemesi halinde öğrencinin
Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-
nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beya-
nına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış
olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları
yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler
geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü ka-
zanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(5) Kurum ve kuruluşlara ait uzman kadrolarını oluşturmaya yönelik olarak; ilgili kurum
veya kuruluş ile Üniversite arasında eğitim veya işbirliği protokolü imzalanması halinde, ilgili
kurum ve kuruşlarda çalışan adayların lisansüstü programlara kabulünde bu Yönetmelik hü-
kümlerine aykırı olmamak koşuluyla eğitim veya işbirliği protokolünde belirtilen koşullar ge-
çerlidir.

Başvuru koşulları

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir:
a) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına

sahip olmaları, ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya
YÖK tarafından ALES taban puanına karşılık belirlenen GMAT veya GRE’den eşdeğer puanı
almış olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı
aranmaz.

b) Genel not ortalaması 3,30 ve üzerinde olan lisans programına kayıtlı öğrenciler,
lisans derecesi almak için gerekli olan ders yüküne ek olmaması ve zorunlu olan kredi hesa-
bında yer almaması kaydıyla lisans öğrenimlerinin son yılında, anabilim dalının önerisi ve Se-
nato kararı ile bir yüksek lisans programına kaydolarak ücreti karşılığında en fazla üç ders ala-
bilir ve başarılı olmaları durumunda bu dersleri yüksek lisans ders yüküne saydırabilirler.

c) Yabancı dilde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adayların
ilgili eğitim dilinde YDS’den 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sı-
navdan bu puan muadili bir puanı almış olması gerekir.

ç) Doktora programına başvurabilmek için adayların; tezli yüksek lisans diplomasına,
hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplo-
masına, eczacılık ve fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta
belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve ALES'ten baş-
vurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olması gerekir.

d) Doktora programına başvuru sırasında halen bir tezli yüksek lisans programının tez
aşamasının son yarıyılında olan adayların, tez danışmanlarının uygun görüşü üzerine yapacak-
ları başvuruları; öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin Üniversiteye ilk kayıtları
için ilan edilen sürenin sonuna kadar tamamlamaları şartıyla kabul edilebilir.
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e) Eğitim dili Türkçe olan doktora programına öğrenci kabulünde; anadillerinin dışında

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça

dillerinin herhangi birinden yapılan YDS’den 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği ka-

bul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puanın alınması zorunludur.

f) Herhangi bir lisansüstü programdan ayrıldıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek

yeniden bir lisansüstü programa başvuru yapanlardan başvuru yaptıkları anabilim dalının ilan

ettiği ALES puanını sağlamış olmak koşulu ile yeni tarihli ALES belgesi talep edilmez.

g) Adaylar ALES puanı yerine ilgili enstitü tarafından ilan edilen GRE, GMAT ve ben-

zeri eşdeğer uluslararası sınav puanı; ilgili enstitü tarafından puan koşulunun ilan edilmemesi

durumunda ise Üniversitelerarası Kurul tarafından ilan edilen ALES taban puanına karşılık

gösterilen eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler.

ğ) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlilik süresi, adayın sınava gir-

diği tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlilik süresidir. Lisansüstü

programa başvurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde

geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Adayların değerlendirilmesi jüriler tarafından yapılır. Jüriler anabilim

dalları tarafından belirlenen en az üç öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim dalında yürütülen

farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(2) Bir lisansüstü programa başvuran adayın başarı durumu 100 tam puan üzerinden

hesaplanan toplam puanı ile belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde adayın başarı notu aşağıdaki kri-

terlere göre belirlenir:

a) ALES puanının % 50’si,

b) Lisans genel not ortalamasının % 30’u,

c) Mülâkat/bilim sınavı değerlendirmesinde 100 tam puan üzerinden aldığı puanın % 20’si.

(4) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde toplam puanı 100 tam puan üze-

rinden en az 60 olan adayların hesaplanan toplam puanı en yüksek olan adaydan başlayıp sı-

ralanarak, asil ve yedek öğrenci adayları belirlenir. Toplam puanı eşit olan adaylar, kendi ara-

larında lisans genel not ortalamalarına göre sıralanır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde adayın başarı notu sıralaması

lisans genel not ortalaması dikkate alınarak yapılır. Mezuniyet puanı en yüksek olan adaydan

başlayıp sıralanarak, asil ve yedek öğrenci adayları belirlenir. Toplam puanlarının eşit olması

durumunda mezuniyet tarihi yeni olan adaya öncelik verilecek şekilde kabul işlemi yapılır.

(6) Doktora programına öğrenci kabulünde adayın başarı notu aşağıdaki kriterlere göre

belirlenir:

a) ALES puanının % 50’si,

b) YDS’den veya ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından

aldığı puanın % 10’u,

c) Yüksek lisans genel not ortalamasının % 20’si,

ç) Mülâkat/bilim sınavı değerlendirmesinde 100 tam puan üzerinden aldığı puanın % 20’si.
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(7) Doktora programına öğrenci kabulünde toplam puanı 100 tam puan üzerinden en
az 60 olan adayların hesaplanan toplam puanı en yüksek olan adaydan başlayıp sıralanarak,
asil ve yedek öğrenci adayları belirlenir. Toplam puanı eşit olan adaylar, kendi aralarında mü-
lâkat değerlendirmesinde aldığı puana göre sıralanır.

(8) Anabilim dalı yaptığı aday sıralamalarını liste halinde enstitü müdürlüğüne tutanak
ile teslim eder.

(9) Enstitü yönetim kurulu, gerekli koşulları sağlayan adayları ilgili programın konten-
janına göre asil ve yedek liste halinde belirleyerek karara bağlar.

(10) Farklı alanlarda lisans ve/veya yüksek lisans eğitimi almış adayların lisansüstü
programlara doğrudan kabulüne veya bilimsel hazırlık programına yönlendirilmelerine, ilgili
anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu karar verir.

(11) Yabancı uyruklu adayların başvuruları ilgili anabilim dalı başkanlığı görüşü alına-
rak ilgili enstitü yönetim kurulunca on beş gün içerisinde değerlendirilir. Belgelerinde eksiklik
veya tahrifat olanların Üniversiteye kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Kesin kayıt

MADDE 10 – (1) Programlara girmeye hak kazanan adaylar Üniversite tarafından is-
tenen belgeler ile enstitü müdürlüğü tarafından oluşturulan kayıt bürolarına bizzat başvurarak
kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi
veya noter aracılığıyla belirleyeceği vekili ile yaptırabilir.

(2) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında
kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(3) Öğrenim ücretini belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz.
Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü
programla ilgili bir alandan almamış olan adaylara gerekli görüldüğü durumlarda eksikliklerini
gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında yer
alacak dersler anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü kurulu tarafından belir-
lenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarda bu Yönetmelik hükümleri
uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. İki yarıyıl içinde derslerin tamamından başarılı olan öğrenci,
ilgili yarıyıla ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile lisansüstü programa devam etmek için
kayıt yaptırabilir.

(5) Yabancı dilde yürütülen yüksek lisans programlarına başvuru için yeterli puana
sahip olmayan adayların, yazılı başvuruda bulunmaları halinde; ilgili enstitü yönetim kurulu
kararıyla İngilizce hazırlık programına öğrenci olarak kayıt yaptırmaları sağlanır. Bu programı
başarı ile tamamlayan adaylar, kabul edildikleri yüksek lisans programına devam ederler. İn-
gilizce hazırlık dönemindeki öğrenciler, bu program dışında başka ders alamaz.
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(6) Bilimsel hazırlık programı sırasında bilimsel hazırlık öğrencileri kabul edildiği yük-
sek lisans ya da doktora programlarından ders alamaz.

(7) Bilimsel hazırlık programına devam eden bilimsel hazırlık öğrencileri, askerlik ne-
deniyle öğrenime ara verme talebinde bulunamaz.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen kişiler, ilgili anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu öğrencilerden lisansüstü programlara ait başvuru ko-
şullarını sağlamaları beklenmez. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye
yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar,
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilerin, Mütevelli Heyet tarafından belirle-
nen eğitim-öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(2) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde ve-
rilen derslerin % 50’sini geçemez.

(3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; öğrencilik haklarından yararlanamaz ve tez
çalışması veya dönem projesi yapamazlar, ancak Üniversite ve ilgili enstitüye karşı yükümlü-
lüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel
öğrencilere diploma veya unvan verilmemekle birlikte, izledikleri dersleri ve aldıkları notları
gösteren bir belge verilir. Bu belgede özel öğrencilik durumu belirtilir.

(4) Özel öğrencilerin almış ve başarılı oldukları dersler, öğrencinin bu Yönetmelik hü-
kümlerine göre bir lisansüstü programa kabul edilmesi halinde; yazılı başvurusu ve ilgili enstitü
yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programda yer alan dersler yerine sayılabilir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin; Türkiye’de bulunan yükseköğretim
kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki bir yükseköğretim ku-
rumunun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ilgili enstitü yönetim kurulu
tarafından belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilindeki şartlara sahip olmaları gerekir. Ya-
bancı uyruklu öğrenciler başvurdukları lisansüstü programın anabilim dalı başkanlığının olumlu
görüşü alınarak, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, enstitü yönetim kurulu kararı
ile lisansüstü programlara kabul edilebilir.

(2) Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin müra-
caat sırasında İngilizce dışında hazırlanmış lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile
not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe veya İngilizce tercümelerini ve lisansüstü programları
izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi ilgili enstitü müdürlüğüne teslim et-
meleri zorunludur. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik
belgesi istenmez. Söz konusu adaylar için lisansüstü programlara başvurularda ALES şartı
aranmaz.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Bir-
liği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri antlaşmalar ile gelen yabancı uy-
ruklu hükümet burslusu ve antlaşmalı öğrenciler, başkaca şart aranmaksızın programa kabul
edilirler.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Üniversitedeki bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yüksek-
öğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı tamamlamış
olan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla başvurabilir.

(2) Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden, Üniversitedeki enstitülerden her-
hangi bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak isteyenlerin, enstitüye kabul edilebilmeleri
için öğrencinin ilk girdiği enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş ve yatay geçiş
yapmak istediği lisansüstü programa öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş olması gerekir.

(3) Üniversitenin enstitüleri bünyesinde bir tezsiz yüksek lisans programına devam
edenler, tezli yüksek lisans programı için bu Yönetmelikte belirlenmiş olan asgari şartları yerine
getirmek kaydıyla, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen kon-
tenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler. Tezli yüksek lisansa
kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler, enstitü yö-
netim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(4) Üniversitenin enstitü ve anabilim dalları arasındaki yatay geçişler için de bu mad-
dede belirtilen koşullar aranır. Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili li-
sansüstü programa sayılacağı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile belirlenir.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kayıt yaptıran ya da
kaydını yenileyen öğrencilere, Rektörlük tarafından bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik
belgesi verilir.

(2) Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci kimlik kartını iade eder. Yıp-
ranan kimlik kartı yenisi ile değiştirilir. Kimlik kartının kaybedilmiş olması durumunda, öğ-
rencinin, kimliğinin kaybolduğuna dair bir dilekçeyle ilgili enstitü müdürlüğüne başvurması
üzerine, kendisine ücret mukabili yeni kimlik kartı düzenlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre
içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için prog-
ram ücretinin veya ders ücretinin ödenmiş olması zorunludur. Yüksek lisans ve doktora prog-
ramlarının tez ve dönem projesi aşamasındaki öğrencilerinin her yarıyıl başında tez ve dönem
projesine kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt
yenileme işlemi yapılmaz.

(2) İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemek istedikleri ya-
rıyılın ücretini ödemiş olması koşuluyla kayıtları yenilenir. Bu koşulu yerine getirmemiş öğ-
rencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Kayıt yenilemedikleri dönemde öğrencilik
haklarından yararlanamazlar, o yarıyıla ait derslere ve sınavlara giremezler.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıllar, azami öğrenim süresinden sayılır.
(4) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturduk-

ları ders programlarını ders danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorun-
dadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden şahsen sorumludur
ve ders kayıtlarını bizzat kendileri yaptırmakla yükümlüdürler. Ders alma işlemini tamamlayan
öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır.
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Kayıt dondurma

MADDE 17 – (1) Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve geçerli nedenleri
kanıtlayan belgeleri ile birlikte kayıt dondurma talep formu doldurarak akademik takvimde be-
lirtilen süreler içerisinde ilgili enstitü müdürlüğüne yaparlar. Kayıt dondurma süresi öğrenim
süresinden sayılmaz.

(2) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle ve ilgili yönetim kurulunca, istekte
bulunan öğrencinin kaydı bir defada en çok iki yarıyıl için dondurulabilir:

a) Öğrencinin; raporla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) Daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin doğal afete uğradığının mahallin en büyük

mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi.
c) Belgelenmiş olmak kaydıyla anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya bun-

ların ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması.
ç) Öğrencinin tutukluluk hali.
d) Öğrencinin yurt dışında geçici olarak eğitim programına katılması.
e) Öğrencinin; her ne suretle olursa olsun askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya teci-

linin kaldırılması suretiyle askere alınması.
(3) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çık-

ması halinde belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerden aranacak belgeler ilgili yönetim kurulunca
belirlenir.

Kayıt silme

MADDE 18 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kuru-
mundan çıkarma cezası alan bir öğrencinin ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(2) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması halinde, ilgili ens-
titü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

(3) İlişiği kesilen öğrencilere, ilgili enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmaları
halinde durumlarını gösteren bir belge verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Ders Kayıtları, Sınavlar ve Değerlendirme

Akademik takvim

MADDE 19 – (1) Üniversitenin eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, ensti-
tülerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlarına ilişkin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl içi sı-
nav ve yarıyıl sonu sınav tarihleri, öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ve benzeri konulara
ilişkin tarihler akademik takvimde belirtilir.

Anabilim dalı başkanlarının sorumluluğu

MADDE 20 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanları, kendi anabilim dallarıyla ilgili li-
sansüstü öğretimin uygulanmasından ve yürütülmesinden enstitüye karşı sorumludurlar.

Öğretim elemanı görevlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programların yürütülmesi için öğretim elemanları; ilgili
anabilim dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından ve Üniversite bün-
yesinde aynı nitelikte eğitim-öğretim yapan anabilim dallarında görevli profesör, doçent ve
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yardımcı doçentler arasından ya da gerekli görüldüğü takdirde başka bir anabilim dalından
veya başka bir yükseköğretim kurumundan enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektörlüğün uygun
görüşü sonrasında görevlendirilebilir.

Derslerin açılması

MADDE 22 – (1) Bir derse, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen asgari sayının
altında öğrencinin kayıt olması halinde bu ders açılmaz ve derse kayıt yaptıran öğrencilerin,
açılan farklı bir derse kayıt yaptırabilmeleri için, yarıyılın başladığı günden itibaren beş gün
süre verilir.

Derslere kayıt

MADDE 23 – (1) Danışman açık bulunan dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri,
öğrenciyle birlikte tespit eder ve öğrenci bu derslere kayıt olur. Öğrenci, danışmanının uygun
bulması durumunda, alacağı derslerin en fazla ikisini; ilgili enstitünün diğer programlarında
açılmış bulunan derslerden ya da ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile Üniversitenin diğer enstitülerinde veya diğer yükseköğretim kurum-
larında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçebilir.

(2) Bir yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sıra-
sında alınmamış olması koşulu, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yöne-
tim kurulunun onayı ile lisans düzeyindeki derslerden seçilebilir. Doktora öğrencisinin alacağı
derslerin ise en çok ikisi ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile yüksek lisans düzeyindeki derslerden seçilebilir.

(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda aldıkları ders-
lere, danışmanlarının onayı ile ekleme veya silme yapabilir. Ancak, yapılacak ders silme işlemi
sonucunda, o derse kayıtlı öğrenci sayısının, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen asgari
öğrenci sayının altına düşmesi durumunda, o ders için silme işlemi yapılmaz.

Derslere devam

MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlarda; kuramsal derslerde %70, uygulamalı ders-
lerde ise %80 devam şartı aranır.

(2) Öğrenciler; derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavla-
rına ve diğer bütün çalışmalara katılmak zorundadır.

(3) Öğrencilerin ders, uygulama ve benzeri çalışmalara devam durumları ilgili öğretim
elemanı tarafından izlenir.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 25 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarından başka, dönem
sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. İlgili anabilim
dalı tarafından belirlenen dönem sonu sınav programı ilgili enstitü tarafından onaylandıktan
sonra duyurulur.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, bir dersin dönem sonu değerlendiril-
mesine alınabilmesi için ara sınav/sınavlara katılması ve öğretim elemanı tarafından dönem
başında belirlenen koşulları yerine getirmesi zorunludur.

(3) Sınavların türü, dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir; yazılı, ödev veya
uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılabilir. Sınavların türleri ve başarı değerlendirmesine
esas alınacak etkinlikler ve bunların ağırlıkları dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyıl ba-
şında öğrencilere duyurulur.
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(4) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara
sınavına girer. Ara sınav, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış ödev/ödevlerin veya
uygulamaların değerlendirilmesi biçiminde de olabilir. Birden fazla ara sınav yapılması halinde
sınavların aritmetik ortalaması esas alınır. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sü-
relere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur.

(5) Yarıyıl sonu sınavı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanmış dö-
nem ödevinin veya uygulamaların değerlendirilmesi biçiminde de olabilir.

(6) Enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ara sınavlara ve
yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen lisansüstü öğrencilere, enstitü yönetim kurulunca mazeret
sınav hakkı verilir. Kısa süreli sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez.

(7) Kredili bir dersin başarı harf notu; ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem
sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirilerek aşağıdaki çizelgeye göre
harf notlarından biri başarı notu olarak verilir:

a)
Puan Harf Notu Katsayı
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
70-79 CB 2,50
60-69 CC 2,00
50-59 DC 1,50
45-49 DD 1,00
0-44 FF 0,00

b) (a) bendindeki çizelgede yer alan harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için
aşağıdaki harfler kullanılır:

1) NA: Devamsız,
2) S: Başarılı,
3) U: Başarısız,
4) P: Not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrenci.
c) Öğretim elemanı, (a) bendindeki çizelgeyi referans alabileceği gibi, dersi alan öğ-

rencileri dönem başında bilgilendirmek kaydıyla bağıl değerlendirme de yapabilir.
(8) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisansta en az CB, doktorada ise en

az BB notu almak gerekir.
(9) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine

getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (NA)
sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu (FF) olarak işlem görür. Tez çalışması, seminer
ve dönem projesi gibi kredisiz dersler başarılı (S) ya da başarısız (U) olarak değerlendirilir.
(S) ve (U) notları genel not ortalamasına katılmaz. Sınavlara katılmayan öğrencilere (FF) notu
verilir.

(10) Öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, o dersin AKTS kredi değeri ile öğren-
cinin aldığı başarı notu katsayısı çarpılarak bulunur. Genel not ortalaması, alınan derslerin ağır-
lıklı notları toplamının ders AKTS kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilir.
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(11) Mezuniyet için genel not ortalamasının yüksek lisansta en az 2,50/4,00 doktorada
ise en az 3,00/4,00 olması gerekir.

(12) Sınav sonuçlarına, maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Öğrenci, maddi hata baş-
vurusunu sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde enstitüye yazılı olarak ya-
pabilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Maddi hata başvurusu enstitü mü-
dürlüğünce incelenerek on gün içinde sonuca bağlanır. Belirlenen maddi hata enstitü yönetim
kurulu tarafından düzeltilir.

(13) İlan edilen sınav notları ile ilgili itirazlar, sınav sonucunun ilanını izleyen beş iş-
günü içinde öğrencinin veya öğretim elemanının yazılı başvurusuyla yapılır ve beş işgünü içe-
risinde de ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(14) Öğrencinin yurt dışı değişim programları çerçevesinde almış oldukları dersler, ens-
titü yönetim kurulu kararıyla kayıtlı olduğu lisansüstü programdaki derslerin yerine sayılır.

(15) Yarıyıl sonunda tüm derslerin notları ve sınav evrakı dersi veren öğretim üyesi ta-
rafından imzalanmış olarak en geç on beş gün içinde ilgili enstitüye bir tutanakla teslim edilir.
Sınav evrakı beş yıl süreyle enstitü arşivinde, takip eden beş yıl süreyle de Üniversite arşivinde
saklanır.

(16) Üniversite tarafından, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam
edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(17) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında
ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli
biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler enstitü yö-
netim kurulu tarafından belirlenir.

(18) Lisansüstü programlarda; en az bir ara sınav, ödev veya proje ile yazılı yarıyıl sonu
sınavı yapılmak suretiyle alınan notların dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenen katsa-
yılar kullanılarak ağırlıklı ortalaması hesaplanır ve her derse ait başarı notu belirlenir. Lisans-
üstü programlarında değerlendirme, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Ders tekrarı
MADDE 26 – (1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri takip eden yarıyıllarda tek-

rar alır.
(2) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrar edebileceği

gibi, başarısız olduğu dersin yerine başka bir seçmeli dersi de alabilir.
(3) Öğrenci, yazılı dilekçe vermesi halinde başarısız olduğu dersleri transkriptinden sil-

direbilir.
Yaz okulu
MADDE 27 – (1) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak enstitüler bünyesinde yaz okulu

da açılabilir. Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Ders transferi
MADDE 28 – (1) Bir öğrencinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen özel öğ-

renci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önce yurt
içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, ilgili anabilim
dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa
transfer edilebilir.
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(2) Farklı yükseköğretim kurumlarından yaz öğretiminde olmamak kaydıyla alınmış
derslere ilişkin ders transferleri, not döküm belgelerinde orijinal ders adı, ders kodu ile yer alır.
Alınan dersin AKTS karşılığı ile alınan notun Üniversitedeki eşdeğer harf notu karşılığı, ilgili
enstitü yönetim kurulu kararıyla tespit edilir.

Not ortalamalarının hesaplanması
MADDE 29 – (1) Bir dersten kazanılan AKTS; o dersin AKTS’si ile öğrenciye takdir

edilen başarı notu katsayısının çarpımıyla bulunan sayıdır.
(2) Yarıyıl not ortalaması; o yarıyıl kayıt olunan derslerden kazanılan AKTS’ler topla-

mının, kayıt olunan derslerin AKTS’leri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.
(3) Genel not ortalaması; öğrencinin programa girişinden itibaren kayıt olunan derslerin

tümünden kazanılan AKTS’ler toplamının, kayıt olunan tüm derslerin AKTS’leri toplamına
bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(4) Tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde, yaz öğretimi dâhil, önceki
not ne olursa olsun, en son not esas alınır.

(5) Ortalamaların hesaplanmasında sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür.
Disiplin
MADDE 30 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
Danışmanlar
MADDE 31 – (1) Lisansüstü öğrencilerine, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi

ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından bir danışman atanır. Lisansüstü araştırmanın ya da
çalışmanın niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, aynı şekilde ikinci bir
danışman atanabilir.

(2) Doktora programlarında birinci danışman, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri
arasından atanır. İkinci danışmanlar ise Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından
atanabilir. Doktora danışmanlarının; en az dört yarıyıl bir lisans veya iki yarıyıl tezli yüksek
lisans programında ders vermiş ve en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.

(3) Yüksek lisans programlarında birinci danışman; Üniversite kadrosundaki öğretim
üyeleri arasından atanır. İkinci danışman ise Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri ara-
sından atanabilir. Yüksek lisans danışmanlarının en az iki yarıyıl bir lisans programında ders
vermiş olmaları gerekir.

(4) Danışman atanıncaya kadar, bu görev ilgili anabilim dalı başkanı tarafından yürü-
tülür.

(5) Mazeretsiz iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin danışmanlığı anabilim dalı
başkanlığına aktarılır.

Danışman değişikliği
MADDE 32 – (1) Lisansüstü öğrencilerin danışmanları; ölüm, emeklilik, işten ayrılma,

farklı bir yükseköğretim kurumuna atanma, uzun süreli yurt içi veya yurt dışında görevlendi-
rilme, uzun süreli hastalık ve benzeri durumlar ile enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği
mazeretler sebebiyle, ilgili anabilim dalı başkanlığının ve gerekli ise danışmanın görüşü de alı-
narak, başlanılan çalışmalar devam ettirilecek şekilde ilgili enstitü yönetim kurulunca değişti-
rilebilir. Bu haller dışında; öğrencinin yazılı gerekçeli talebi veya danışmanın yazılı olarak da-
nışmanlıktan çekilme beyanı halinde de anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yö-
netim kurulu tarafından danışman değişikliği yapılabilir.
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Lisansüstü tez yazım dili ve tez sınavı

MADDE 33 – (1) Lisansüstü tezler İngilizce programlarda İngilizce, Türkçe program-
larda Türkçe yazılır. Tez savunma sınavının hangi dilde yapılacağına jüri karar verir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme ile ilgili genel hususlar

MADDE 34 – (1) Enstitü anabilim dallarındaki lisansüstü öğretim programları; lisans-
üstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, se-
miner ve benzeri çalışmalar ile bunların kredi toplamlarıdır. Bu öğretim programları, ilgili ens-
titü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı dip-
loma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi
aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS
kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.

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

(5) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim dalı başkanı veya anabilim dalı başkanı
tarafından yazılı olarak görevlendirilen program koordinatörü tarafından yapılır.

(6) İlgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato onayıyla öğrencinin herhangi bir
yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler ilgili
enstitü yönetim kurulunun teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

(8) Yüksek lisans ve doktora programlarına, hangi lisans ve yüksek lisans programla-
rından mezun olanların başvurabileceği, Senato tarafından belirlenir.

(9) İlgili enstitü, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvurma ko-
şulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan her
yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilir.
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(10) Lisansüstü programlar Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.
(11) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Tezin veya dönem projesinin yayımlanması

MADDE 35 – (1) Kabul edilmiş olan tez veya dönem projesi tamamen veya kısmen
enstitü tarafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez veya dönem projesi, ensti-
tünün yazılı izni olmadan hiçbir kişi veya kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımla-
namaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma
yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin yanı sıra, mesleği
ile ilgili uzmanlaşma alanlarında kapsamlı bilgi ve uygulama becerisi kazandırmaktır.

Süre

MADDE 37 – (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. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt
yaptırmak zorundadır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Dersler

MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrencilerin alacağı derslerin belir-
lenmesinde ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri; tez danışmanı atanana
kadar akademik danışman tarafından, tez danışmanı atandıktan sonra ise tez danışmanı tara-
fından yürütülür.

b) Öğrencinin tezli yüksek lisans programı, her birinin kredi değeri üç olan toplam yedi
ders, kredisiz bir seminer dersi, tez çalışması ile uzmanlık alan dersinden oluşur. Tezli yüksek
lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla se-
miner dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredi-
sinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez
dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi; danışman tarafından diğer tüm
akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabulün-
den itibaren her yarıyıl ve öğrencinin tezini enstitüye teslim ettiği tarihe kadar olan sürede,
haftalık dört saati geçmemek şartı ile açılabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini al-
makla yükümlüdür.

c) Her yarıyılda yer alan kredili dersler zorunlu veya seçmeli derslerdir. Dersler, her
yarıyıl için önerilen zorunlu veya seçimlik dersler arasından seçilir. İkinci yarıyılda yer alan
seminer dersi zorunludur.
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ç) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
en fazla iki ders seçilebilir.

d) Seminerlerin yazılmasında, Senato tarafından belirlenen tez yazım esaslarına uyulur.
Seminer dersi dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer çalışma-
sının bir kopyası, semineri değerlendiren öğretim üyesinin imzası ve değerlendirme sonucu ile
birlikte enstitüye teslim edilir.

e) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez
çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tez çalışmasına kayıt yaptıran öğrenci, tez danışma-
nınca açılan uzmanlık alan dersine de kayıt yaptırmış sayılır.

f) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 39 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için Üniversite kadrosun-

daki öğretim üyelerinden bir tez danışmanını, danışmanlık yüklerini ve uzmanlık alanlarını
dikkate alarak, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Enstitü yönetim kurulu,
öğretim üyelerinin uzmanlık alanları, ders ve danışmanlık yükleri ile öneriyi de dikkate alarak
tez danışmanını belirler ve atamasını yapar. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmaması ha-
linde, doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri de danışman olarak önerilebilir. Tez çalış-
masının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı
atanır.

(2) Tez danışmanlığı için belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde
Senatonun onayı ile enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan
öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en
az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, görevine son verilme, hastalık veya
diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini
yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü enstitüye bildirmesi ha-
linde, birinci fıkraya göre öğrenciye yeni danışman atanır.

Tez önerisi
MADDE 40 – (1) Öğrenci, en geç danışman atanmasına ilişkin enstitü yönetim kurulu

karar tarihini izleyen yarıyıl (ikinci yarıyıl) sonuna kadar tez danışmanının denetiminde bir tez
konusu belirler ve tez yazım esaslarına uygun olarak hazırladığı tez projesi önerisini danışma-
nının onayından sonra ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(2) Tez konusu ve tez projesi önerisi, ilgili anabilim dalı kurulunda değerlendirilip, ka-
bul edildikten sonra anabilim dalı başkanlığı tarafından, enstitüye gönderilir. Tez konusu ile
birlikte tez projesi önerileri enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3) Danışman atanmasına ilişkin enstitü yönetim kurulu kararını takip eden yarıyıl so-
nuna kadar tez konusu ve tez projesi önerisini, ilgili anabilim dalı başkanlığına geçerli bir ma-
zereti olmadan teslim etmeyen öğrenciye ek süre verilmez. Verilen süre içerisinde tez önerisi
vermeyen öğrencinin tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri
gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans programı diploması
verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(4) Tez konusu değişikliklerinde, bu maddede belirtilen işlemler tekrar edilir.
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Tez jürisi oluşturulması

MADDE 41 – (1) Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı beyanı ile bir-
likte, tezin bir nüshasını ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana gönderir. İntihal programı raporunun enstitü yönetim
kurulunca belirlenen esaslara uygun olması halinde, anabilim dalı başkanlığından ilgili öğrenci
için tez jürisi oluşturulmasını ister. Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü ana-
bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Bu amaçla; ilgili
anabilim dalı başkanlığı, öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak, her
tez için üç asil ve iki yedek olmak üzere beş öğretim üyesini enstitü yönetim kuruluna önerir.
Enstitü yönetim kurulu önerileri ve öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını dikkate alarak tez
jürisini oluşturur ve atamasını yaparak anabilim dalı başkanlığına en geç bir hafta içerisinde
bildirir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri kendi yükseköğretim kurumu dışından ol-
mak üzere en az üç üyeden oluşur. Ayrıca biri ilgili anabilim dalından, diğeri de başka bir yük-
seköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek jüri üyesi belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması
durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 42 – (1) Öğrenci tezini, enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak
ve yüksek lisans tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez, jüri üyesi sayısı
kadar çoğaltılarak, öğrenci tarafından jüri üyelerine teslim edilir.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin
yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ilgili
enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak da-
nışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-
rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Jüri üyeleri tezin ilgili enstitü tarafından kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren
en geç bir ay içinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının çağrısı üzerine toplanarak öğrenciyi tez
savunma sınavına alır. Tez sınavı, yapılan çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanla-
rından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir ve en çok doksan dakika
sürelidir. Bu toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili anabilim
dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplantıları yapılmaz. İlan
edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir ve ilgili enstitü
müdürlüğünün görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir.
İkinci kez toplanamayan jüriler hakkında ilgili enstitü yönetim kurulu kararına göre işlem ya-
pılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.
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(7) 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 43 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğren-
cisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini
en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirin-
ceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dol-
ması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, 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) Diploma düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı ta-
lebiyle geçici mezuniyet belgesi de verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak da yürütülebilir.

Süre
MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Dersler
MADDE 46 – (1) Bu programın dersleri, toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az ol-

mamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesinin
ders sorumlusu, öğrencinin danışmanıdır. Öğrencinin dönem projesi konusu, öğrencinin eği-
limleri de göz önünde bulundurularak, danışmanı tarafından belirlenir. Dönem projesi raporu,
ilgili enstitünün dönem projesi yazma kılavuzuna göre hazırlanır. Dönem projesi dersi kredisiz
olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda
dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır. İkinci öğretim lisansüstü programlarında sadece
tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eği-
timi yapılamaz.

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

(3) Enstitünün teklifi ve Senato onayıyla tezsiz yüksek lisans programının sonunda ye-
terlik sınavı uygulanabilir.
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Danışman atanması
MADDE 47 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı

her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir
öğretim üyesi veya doktorasını bitirmiş bir öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar belirler ve atama işleminin gerçekleşmesi için ilgili enstitüye bildirir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 48 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üze-
rinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onay-
lanmış adı bulunur.

(2) 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 enstitü
yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 49 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi tezsiz

yüksek lisans programına ilişkin usule tabidir.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 50 – (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 becerileri kazandırmaktır. Öğrencinin bu yeteneğini, özgün ve yenilik içe-
ren bir bilimsel tez çalışmasını tamamlayarak ortaya koyması gerekir. Söz konusu yenilik; bi-
lime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir
alana uygulama niteliklerinden en az birini kapsamalıdır.

Süre
MADDE 51 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) 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.

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

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
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(5) 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.

Dersler

MADDE 52 – (1) Doktora programı dersleri; tezli yüksek lisans derecesi olan öğren-

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

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

sınavı olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması

olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-

netim kurulu 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.

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

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

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

rini yerine getirmesi gerekir.

Danışman atanması

MADDE 53 – (1) Enstitü yönetim kurulu; anabilim dalı akademik kurulunun görüşü,

ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile her öğrenci için en geç üçüncü yarıyılın başına

kadar bir öğretim üyesini danışman olarak atar. Danışman atamasında, uzmanlık alanı ve ders

ve danışmanlık yükleri dikkate alınır. Ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi ya da proje

yürütülmesi için atanan danışmanla birlikte, çalışmanın niteliğinin gerektirdiği durumlarda

ikinci danışman da atanabilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üni-

versite tarafından atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.

(3) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme

talebi olması ya da ilgili başkanlığın veya öğrencinin gerekçeli talebinin enstitü yönetim kuru-

lunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni danışman atanabilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı atanana

kadar ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(5) Danışman öğretim üyeleri, tez öğrencisi için uzmanlık alan dersi açabilir. Derslerin

tamamlanmasından sonraki dönemin başında tez veya proje çalışmasına kayıt yaptıran öğrenci,

tez danışmanınca açılan kredisiz uzmanlık alan dersine de kayıt yaptırmış sayılır. Dönem so-

nunda başarı durumu, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak enstitüye bildirilir.
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Doktora yeterlik sınavı

MADDE 54 – (1) Öğrenciler, derslerini başarıyla tamamladıklarında en geç beşinci
yarıyılın sonuna kadar açılacak olan doktora yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınavın
amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi
olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları; akademik takvimle belirlenen yarıyıl sonu
sınav tarihlerinde, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı ola-
mayanlar sözlü sınava alınmaz.

(2) Doktora yeterlik sınavları Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.
Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sı-
navında iki defa başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları; anabilim dalı başkanlığınca önerilen, ilgili enstitü yönetim kuru-
lunca onaylanan ve beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Doktora yeterlik komitesinin görev süresi iki yıldır. İlgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile komite üyeleri daha önceden değiştirilebilir.
Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla ye-
terlik sınav jürileri kurulmasını önerebilir. Yeterlik sınavı jürisi; yeterlik komitesince önerilen
ve ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen, biri öğrencinin danışmanı, en az ikisi Üniver-
site dışından olmak üzere, beş asıl ve biri Üniversite dışından olmak üzere, iki yedek öğretim
üyesinden oluşur. Yeterlik komitesi/jürisi; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı duru-
munu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü
içinde bir tutanakla müdürlüğe bildirilir.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda
başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız ol-
duğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan
öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(5) Doktora yeterlik komitesi, gerekli gördüğü durumlarda, yeterlik sınavını başaran
bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek
şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrencinin tez çalışmaları ile ilgili işlemlerin
başlatılması için, fazladan alacağı dersleri tamamlaması beklenmez.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 55 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; bir ay için-
de, ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen
bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, tez danışmanı ve biri ilgili anabilim dalı içinden, diğeri ise ön-
celikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan veya enstitüye bağlı başka bir anabilim
dalından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık
alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına ve özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında ilgili
disiplinin öğretim üyelerinin görev almasına dikkat edilir. İkinci tez danışmanı komite toplan-
tılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gö-
rüşü alınarak ilgili başkanlığın gerekçeli önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile
üyelerde değişiklik yapılabilir.
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(3) Yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda öğrencinin gönde-
rildiği kurum içinden atanan ikinci danışman, tez çalışması için yurt dışına gönderilen öğren-
ciler için ise öğrencinin danışmanı tez izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu
komite toplantısından önce ilgili başkanlığa iletir. Tez izleme komitesi gönderilen raporu de-
ğerlendirerek kendi raporuna ekler.

Tez önerisinin savunulması

MADDE 56 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; sınav tari-
hinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma pla-
nını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez
önerisiyle ilgili yazılı bir raporu danışmanına verir ve bu öneri danışman tarafından sözlü sa-
vunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez veya proje önerisi savunması izleyicilere açık olarak yapılır.
(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez veya proje önerisinin kabul veya red-

dine oy birliği ya da oy çokluğuyla karar verir. İlgili anabilim dalı başkanlığı, tez izleme ko-
mitesinin kararını tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, tez izleme komitesi toplantı tarihinden itibaren yedi
iş günü içerisinde, danışmanının ve/veya tez konusunun değiştirilmesini isteyebilir. Bu durumda
yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen
öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde yeniden
tez önerisi savunma sınavına alınır. Tez önerisi bu sınavda da reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

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

Tez çalışması

MADDE 57 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve
tez önerisi kabul edilen öğrenci; tez izleme komitesi gözetiminde tezini hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, her yarıyıl sonunda, aka-
demik takvimle belirlenen yarıyıl sonu sınav tarihlerinde birer kere olmak üzere yılda iki kez,
anabilim dalı başkanlığına on beş gün önce toplantı tarihi bildirilmek suretiyle toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda,
o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve sonraki dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğ-
renci bu çalışmalarını komite önünde sözlü olarak savunur. Öğrencinin çalışmaları komite üye-
lerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim dalı baş-
kanlığınca, toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bir tutanakla
bildirilir.

(3) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
renciye, anabilim dalı başkanının önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni bir
danışman atanabilir ve öğrenciden yeni bir tez önerisi hazırlaması istenebilir.
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Tez jürisi oluşturulması
MADDE 58 – (1) Tez izleme komitesinin tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı

kararı ile birlikte, danışman tezin bir nüshasını ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu
teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve tez izleme komitesi üyele-
rine gönderir. İntihal programı raporunun enstitü yönetim kurulunca belirlenen esaslara uygun
olması halinde, anabilim dalı başkanlığından ilgili öğrenci için tez jürisi oluşturulmasını ister.
Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Tez jürisi; öğrencinin tez izleme komitesinde bulunan üç öğ-
retim üyesi ile en az ikisi farklı bir üniversiteden olmak üzere beş asıl, en az biri farklı bir üni-
versiteden olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. İkinci danışman olması durumunda, bu da-
nışman komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir. Jüri, gerekli görülen hallerde ens-
titü yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 59 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları; tez izleme komitesinin,

tez savunmasına girebileceğine ilişkin nihai raporundan sonra tezini tez yazım esaslarına uygun
biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora yeterlik çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni
bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden
birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Tez, jüri üyesi sayısı kadar çoğaltılarak öğrenci tarafından jüri üyelerine teslim edilir.
(4) Doktora tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay

içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Öğrencinin tez savunma sınavına girmeden önce,
ilgili enstitü müdürlüğüne intihal programı raporu da teslim etmesi gerekir. Tez sınavı, tez ça-
lışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tarihi önceden ilan edilen
sınav dinleyicilere açık olarak yapılır ve en çok iki saat sürelidir. Bu toplantıya mazereti nede-
niyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler
davet edilir. Eksik üye ile jüri toplantıları yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri top-
lantısı için durum bir tutanakla tespit edilir ve ilgili müdürlüğün görüşü de alınarak en geç on
beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda
yapılacak işleme, ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Jüri üyeleri, tez veya metinle ilgili olarak, tez veya metin değerlendirme raporlarını,
tez savunma sınavı başlamadan önce öğrencinin dosyasına konmak üzere, enstitüye teslim
eder.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim
dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne tutanakla bil-
dirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en çok altı ay içinde, gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilme-
yen öğrenci, tez savunma sınavına yeniden girebilir, yeni bir danışman ve tez konusu seçme
hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

(8) Tez çalışması reddedilen öğrenci, tez savunma sınavına yeniden girebilir, yeni bir
danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi
atanabilir. Tez savunma sınavı, en erken takip eden yarıyılda tekrarlanabilir.

(9) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde şartları sağlamak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Doktora diploması

MADDE 60 – (1) Doktora yeterlik tez savunma sınavında başarılı olan ve doktora tez,

sergi veya projesini ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez savunma

sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla anabilim dalının adının yer aldığı bir diploma verilir. Diploma düzenle-

ninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet bel-

gesi de verilebilir.

(2) Tezin şekil yönünden uygun olması için; tezlerin tez yazım esaslarına uygun olarak

yazılması ve çoğaltılması, enstitü ve YÖK tarafından belirtilen şartları taşıması gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 61 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve öğrenim sürecine ilişkin tüm konularda

ilgili enstitü tarafından Üniversitenin içerisindeki ilan panolarında veya internet sitesinde ya-

pılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Tüm ilanların takibinden ve öğrencilik süreci

içerisindeki işlemlerin gerçekleştirilmesinden öğrenci şahsen sorumludur.

(2) Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı ola-

rak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen adresine yollanmak suretiyle

tebliğ edilir.

Yurt dışından alınan belgeler

MADDE 62 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yurt dışından denkliği

verilmiş belgelerin geçerlilik süresi yurt içinde yapılan sınavların geçerlilik süresi ile eş tutulur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 64 – (1) 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

İntibak

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

lirlenmiş süreler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.

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

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan

öğrenciler hakkında 34 üncü maddenin onbirinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

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

tülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bi-

limsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan lisansüstü eğitim ve

öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ADK: Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunu,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi: Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma

ve yayın etiği konularını içeren dersi,

d) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programlarında, kredisiz, bir yarıyıl süreli, ya-

rıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor verilen dersi,

e) Enstitü: Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan ilgili

enstitüyü,

f) EYK: Enstitü yönetim kurulunu,

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

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

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

h) Program: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sa-

yıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik/sanatta yeterlik sınavı,

tez ve uygulamalarını,

ı) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,

i) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları lisansüstü tezine

yönelik bir konunun incelenmesine dayanan ve öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uy-

gulanan dersi,
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j) Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunu,

k) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,

l) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği, tezli

ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin hususlar Senatoca belirlenir.

(2) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,

bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü

lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği

alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders ma-

teryallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu

amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Senato tarafından be-

lirlenir.

Başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak

üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvarlar

ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olan adaylardan ALES puanı aranmaz.

(2) Programlara başvuruda, yabancı dil yeterliği Senatoca belirlenir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir.

ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senatoca belirlenir.

(4) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES pua-

nının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisans-

üstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senatoca belirlenir.

(5) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği gibi

ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme

ve/veya sözlü mülakat sonucunun da değerlendirmeye alınması hususları Senatoca belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en

az yedi ders, seminer dersi, bir araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi ve tez çalışmasından

oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
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Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak

koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120

AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dersi

için kayıt yaptırmak zorundadır.

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

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en

fazla iki ders seçilebilir.

(5) Tezli yüksek lisans programının ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütü-

lebilmesi ile ilgili hususlar Senatoca belirlenir.

Süre

MADDE 8 – (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/kredisiz derslerini ve seminer

dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Senatoca belirlenen başarı koşulla-

rını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan

veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez danışmanı ataması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı tarafından her öğrenci için, Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanı belir-

lenir.

(2) Tez danışmanı, Senatoca belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından se-

çilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak

ikinci tez danışmanı, Üniversite dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senatoca belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde

sözlü olarak savunur.

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

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir ol-

duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tez enstitüye teslim edilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin in-

tihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki veri-

lerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez ilgili

EYK’ye gönderilir.
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(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de

Üniversite dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı jüri üyesi

olamaz.

(4) Tamamlanan tez çalışması, Senatoca belirtilen koşullara uygun olarak anabilim dalı

başkanlığı aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir.

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

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı Senatoca belirlenen şekilde yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını

izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

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

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

kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve tezsiz yüksek lisans programının

mevcut olması halinde ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş ol-

ması kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 11 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senatoca belirlenen mezuniyet için

gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını

tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yö-

nünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK

talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğ-

renci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlana-

maz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

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

anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-

lunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan

ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise öğ-

rencinin tez savunmasını yaptığı ve başarılı olduğu tarihtir.

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

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

seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

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

kaydıyla en az on ders, bir araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi ile dönem projesi der-

sinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt

yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi

dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

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

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanıp uygulanmaya-

cağı Senatoca belirlenir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programının ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilmesi ile

ilgili hususlar Senatoca belirlenir.

Süre

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, 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 başa-

rısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Danışman ataması

MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığı tarafından her öğrenci için, ders seçimi ve dönem projesinin yürütülmesi amacıyla

danışman önerilir ve Senato esaslarına göre belirlenir.

Diploma

MADDE 15 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz

yüksek lisans diploması verilir.

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

lim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, Senatoca belirlenen şartları

yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 16 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en

az yedi ders, seminer, bir araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi

ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul

edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve

tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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(3) Farklı yükseköğretim kurumlarından alınabilecek derslerle ilgili koşullar Senatoca

belirlenir.

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

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

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

rini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 17 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES puanına sahip

olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle doktora (bütünleşik) programına başvuranların lisans AGNO’su

en az 3,00/4,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde

80 puandan az olmaması şartıyla diğer koşullar Senatoca belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-

sine sahip sayılır.

(3) Programlara öğrenci kabulünde ALES puanı veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafın-

dan ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavlara ait puanların, değerlendirmedeki ağırlığı %50’den

az olmamak kaydıyla Senatoca belirlenir.

(4) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının aranıp aranma-

yacağı, aranması durumunda ALES taban puanı Senatoca belirlenir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu

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

yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-

lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu puanlar

girilecek programların özelliklerine göre Senato tarafından yükseltilebilir.

Süre

MADDE 18 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

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

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

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

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

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

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

belirtilen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

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

kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

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

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

olamayanlara, tezsiz yüksek lisans programının mevcut olması durumunda gerekli kredi yükü,

proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek

lisans diploması verilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-

me şartları Senatoca belirlenir.

Tez danışmanı ataması

MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez

konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK kararıyla ke-

sinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar olma

koşulu ile ne zaman atanacağı Senatoca belirlenir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından

seçilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamam-

lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden

fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu

dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine

sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senatoca belirlenir. Ancak yüksek

lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş

olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve

EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-

rütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla

sınav jürileri kurar. Sınav jürilerinin yapısı ve sınavların uygulanması/değerlendirilmesi Sena-

toca belirlenir. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın

uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

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

olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının değerlendirilmesi Senatoca
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belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendire-

rek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla

bildirilir.

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

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

ile ilişiği kesilir.

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

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

masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

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

oluşturulur.

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

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

atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın

katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 22 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

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

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

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

bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca

işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam

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

içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-

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

rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
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yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst

üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

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

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 23 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım

kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, doktora tezi savunmasından önce veya tez savunma sınavı sonrasında dü-

zeltme verilmesi durumunda düzeltilmiş tezinin son halini danışmanına sunar. Danışman tezin

savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu

teze ilişkin intihal kontrol programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Ra-

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

tez EYK’ya gönderilir.

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

nulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri

ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dâhil beş öğretim

üyesinden oluşur. Danışman ve ikinci danışman ile ilgili diğer hususlar Senatoca belirlenir.

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

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

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

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır.

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

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

değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç

gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin

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

zeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan

öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı

olamayanlar için talepleri ve tezsiz programın mevcut olması halinde 18 inci maddenin dör-

düncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 24 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin belirlenen sayıda nüsha-

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

olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili

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

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

enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya

hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları

yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik

haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-

seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tez jürisinin toplanarak

öğrencinin tez savunmasını yaptığı ve başarılı olduğu tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-

seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

değeri bir yükseköğretim programıdır.

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

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

luyla en az yedi ders, bir araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi, 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 kırk iki kredilik on dört ders, uygu-

lamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS

kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının 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.

Başvuru ve kabul

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

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

zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar dışında yüksek lisans de-

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

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

natoca belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

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

ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik

programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı,

yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değer-
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lendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken

referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası

standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senatoca belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-

lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen

uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari

puanlar girilecek programların özelliklerine göre gerekirse Senato tarafından yükseltilebilir.

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

alınacağı Senato tarafından belirlenir. Programlar yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-

bilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar,

Senato tarafından yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konserva-

tuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar ilgili

anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Süre

MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-

kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

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

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

Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-

rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları ve tezsiz programının mevcut

olması kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek

lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 28 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için, ders ve

uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi ama-

cıyla Üniversitede bulunan bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu

öneri EYK kararı ile kesinleşir. Danışmanın, öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı

Senatoca belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunlu-

dur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
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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

yönetmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite dışından doktora/sanatta yeterlik de-

recesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta

yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni tez yazım kurallarına uygun biçimde

yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak sa-

vunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-

malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.

Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.

Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-

lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte

karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin belirlenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü

yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye

gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere

danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim

kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca

ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının

sunumu ve bunu izleyen soru/cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-

leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-

rısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzelt-

me kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje,

resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu

savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin
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ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,

proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri

halinde 27 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine

göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve ba-

şarılı bulunan uygulamalı 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

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 31 – (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 diğer yükseköğretim ku-

rumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gider-

mek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

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

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-

mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar Senatoca belirlenir.

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

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

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

programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-

sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan
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derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statü-

sünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu

konudaki diğer hükümler Senatoca belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin

özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen

dersler ilgili lisansüstü eğitiminde alınması gereken derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 33 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan

başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla

kabul edilme koşulları Senatoca belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 34 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesin-

leşmesi için gerekli koşullar Senatoca belirlenir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 35 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

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

seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senatoca belirlenir.

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

leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine

EYK tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili prog-

ramın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine

göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senatoca be-

lirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik

ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere

o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı

ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz

önünde bulundurularak hesaplanan AKTS ders kredileri Senatoca belirlenir.

(4) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı

sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senatoca belirlenir.

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

dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

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

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

görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program

koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(7) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli

ek başarı koşulları Senato tarafından belirlenir.
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(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve

tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek

güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-

rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların

hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında

veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Senatoca

belirlenir.

Diğer hükümler

MADDE 36 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

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

fından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü

alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenebilir.

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

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esas-

lar Senatoca belirlenir.

(3) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvurma koşulları, son baş-

vuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar her yarıyıl için enstitü tarafından ilan edilir.

(4) Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar,

İstanbul ili dışında sürdürülemez.

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

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 1/4/2014 tarihli ve 28959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız

Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 36 ncı maddenin beşinci fıkrası uy-

gulanmaz.

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

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 2016-2017 Eğitim-Öğretim döneminden önce herhangi bir lisansüstü programına

kayıt yaptırmış öğrencilere, ilgili lisansüstü programı için, bir kereye mahsus olmak üzere, ta-

nımlı azami süre kadar ek süre verilir.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/51)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. tarafından

yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “sıcak haddelenmiş rulo halinde
olmayan yassı çelik” (kalın levha) ürününün ithalatına ilişkin olarak damping soruşturması
açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakan: Ekonomi Bakanını,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
ç) Erdemir: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’yi,
d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
f) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,
g) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
ğ) Soruşturma Dönemi: 1/7/2015 - 30/6/2016 tarihleri arasındaki 12 aylık dönemi,
h) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
ı) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Başvuru konusu ürün
MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 7208.51.20.10.11, 7208.51.20.10.19, 7208.51.20.30.11,

7208.51.20.30.19, 7208.51.20.90.11, 7208.51.20.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12,
7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.12,
7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7225.40.40.00.00, 7225.99.00.00.10 ve 7225.99.00.00.90
GTİP’leri altında kayıtlı “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik” (kalın levha)’tir.

(2) Bahse konu GTİP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonun-

da ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel
teşkil etmez.
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Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi
çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci maddesi
çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Er-
demir işbu Tebliğin ilgili bölümlerinde yerli üretim dalı olarak anılacaktır.

Damping iddiası

MADDE 6 – (1) Başvuruya konu ülke olan ÇHC’nin iç piyasa satışlarına ilişkin veri
bulunamadığından, yerli üretim dalı tarafından başvuru konusu ürün için sunulan ticari maliyete
makul bir kâr oranı ilave edilerek oluşturulmuş normal değer hesaplanmıştır. Söz konusu de-
ğerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) İhraç değerinin tespitinde, TÜİK’in soruşturma dönemine ait ÇHC’den gerçekleşen
kalın levha ithalatında oluşan ortalama birim ihraç fiyatı dikkate alınmıştır. Söz konusu birim
ihraç fiyatından harici navlun ve sigorta bedelleri düşürülerek fiyat fabrika çıkış aşamasına ge-
tirilmiştir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile
Türkiye’ye birim ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada yani fabrika çıkış
aşamasında karşılaştırılmış olup, ÇHC menşeli ürün için hesaplanan damping marjının Yönet-
meliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde zarar iddiasının incelen-
mesi amacıyla ÇHC’den gerçekleşen ithalatın miktar temelindeki seyri, pazar payı, yerli üretim
dalının iç satış fiyatlarını nasıl etkilediği ve yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin du-
rumu değerlendirilmiştir.

(2) ÇHC menşeli kalın levha ithalatının hem mutlak olarak hem de Türkiye tüketimine
göre nispi olarak soruşturma döneminde, soruşturma dönemine koşut biçimde tespit edilmiş
bir önceki döneme kıyasla ciddi oranda yükseldiği tespit edilmiştir.

(3) ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırmadığı tespit edilmiştir.
(4) Yerli üretim dalının başvuru konusu ürüne ilişkin üretim miktarı, yurt içi satış miktarı

ve hasılatı, yurt içi satışlardan ürün karı ile toplam kârlılık değeri gibi önemli göstergelerinde
soruşturma döneminde bir önceki döneme göre ciddi bir gerileme görülmektedir.

(5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alı-
narak yapılan tespitler ışığında; ÇHC menşeli ithalatta görülen artış, ÇHC’de yerleşik üretici
ve ihracatçıların yüksek kapasitesi ve üretim kabiliyetleri, ÇHC menşeli başvuru konusu ürünün
ithalatında oluşan birim fiyatların aşağı yönlü seyri ve yerli üretim dalının ekonomik göster-
geleri birlikte değerlendirildiğinde dampingli olduğu iddia edilen ithalatın Yönetmeliğin 17 nci
maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde, yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine yol açtığı
değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde, bir damping soruşturma-
sının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından,
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Bakan onayı ile ÇHC menşeli
7208.51.20.10.11, 7208.51.20.10.19, 7208.51.20.30.11, 7208.51.20.30.19, 7208.51.20.90.11,
7208.51.20.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12,
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7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12,
7225.40.40.00.00, 7225.99.00.00.10 ve 7225.99.00.00.90 GTİP’leri altında kayıtlı “sıcak had-
delenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik” (kalın levha) ürününe yönelik olarak bir damping
soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma
konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçe-
vesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 11 inci maddede belirtilen süreler için-
de yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tes-
pitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-
gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde emsal ülke olarak Türkiye’nin
seçilmesi öngörülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 10 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça
tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bi-
linen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine
bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili
bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru for-
muna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı
olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve
talepler dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü
fıkra kapsamına girmeyen ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları,
tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili taraflar gö-
rüşlerini 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe suna-
bilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti
sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak
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ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını
belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-
lerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 11 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği
bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği ilgili ta-
raflar ve beşinci fıkrasında belirtilen ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru for-
muna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içe-
risinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin al-
tıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-
risinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin
verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu
bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış
ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi
hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mev-
cut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 13 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince
geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi

MADDE 14 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yet-
kili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
Söğütözü Mahallesi 2176 Cad. No:63 06530 Çankaya/ANKARA
Faks:+90-312-204 8633
E-posta: dms264@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/53)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/7/2015 tarihli ve 29406 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/26) ile

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8302.10.00.00.11, 8302.10.00.00.19, 8302.50.00.00.00,

8302.42.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı “Menteşeler (Sivil hava

taşıtlarında kullanılanlar hariç), Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya; Diğerleri,

mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ürü-

nüne yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürü-

tülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe

konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Genel Müdürlük: T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

c) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,

ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalk-

ması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin

muhtemel olduğu saptanmıştır. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren “Bil-

gilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bil-

gilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-

rarı ve Ekonomi Bakanının onayı ile 20/7/2010 tarihli ve 27647 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/18) ve

31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-

lenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı

kesin önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
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Uygulama
MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde GTİP, eşya tanımı

ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest
dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen tutarlarda dampinge karşı
kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-
malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP
ve bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tabloda yer alan eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda
yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 52)

DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar

Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulana-
cak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazır-

lanmıştır.
Değerli kağıt bedelleri
MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli

kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı 9,50
b) Beyanname 9,50
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 19,00
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2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar 94,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 63,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 –

(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı 16,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 32,00

7 - Aile cüzdanları 86,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri 117,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 117,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi 117,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi 88,00

13 - İş makinesi tescil belgesi 85,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,60

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 8,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 63,00

17 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 63,00

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanununa eklenen geçici 3 üncü

madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 9,00 TL olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan

“Nüfus Cüzdanları”, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan

memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden de-

ğerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yü-

rütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

Elazığ 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

(Elazığ Kapatılan 1 Sulh Ceza Mahkemesinden) 

Esas No: 2009/14  

5682 sayılı Pasaport Kanununun 34. Maddesine Aykırılık suçundan sanıklar Nur 

Mahammed Veledül, Muhammed Riaz, Emin Veledül Abdülaziz ve Farooq Sahabbiar hakkında 

mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 

Elazığ Kapatılan 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 30/06/2011 tarih 2009/441 Esas 2011/619 karar 

(kapatılmakla Elazığ 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/14 Esas 2011/13 karar sayılı ilamı ile) 

1 - Her ne kadar sanık Nur Muhammed Veledül Abdül hakkında atılı suçtan 

cezalandırılması için mahkememize kamu davası açılmıĢ ise de; atılı suçun 6217 Sayılı Yasanın 

8. Maddesi ile değiĢik 5682 Sayılı Yasanın 34. Maddesi uyarınca idari para cezasına 

dönüĢtürülmüĢ olmakla bu madde gereğince sanığın 1000,00 TL ĠDARĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Hükmolunan idari para cezasının Kanun yoluna baĢvurmadan önce ödenmesi halinde 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 17/6 maddesi gereğince idari para cezasının 3/4 'nün tahsil 

edilmesine, peĢin ödemenin ilgilinin karara karĢı Kanun yoluna baĢvurma hakkını 

etkilemeyeceğine, 

2 - Her ne kadar sanık Muhammed Riaz hakkında atılı suçtan cezalandırılması için 

mahkememize kamu davası açılmıĢ ise de; atılı suçun 6217 Sayılı Yasanın 8. Maddesi ile değiĢik 

5682 Sayılı Yasanın 34. Maddesi uyarınca idari para cezasına dönüĢtürülmüĢ olmakla bu madde 

gereğince sanığın 1000,00 TL ĠDARĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükmolunan idari para cezasının Kanun yoluna baĢvurmadan önce ödenmesi halinde 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 17/6 maddesi gereğince idari para cezasının 3/4 'nün tahsil 

edilmesine, peĢin ödemenin ilgilinin karara karĢı Kanun yoluna baĢvurma hakkını etkilemeyeceğine, 

3 - Her ne kadar sanık Emin Veledül hakkında atılı suçtan cezalandırılması için 

mahkememize kamu davası açılmıĢ ise de; atılı suçun 6217 Sayılı Yasanın 8. Maddesi ile değiĢik 

5682 Sayılı Yasanın 34. Maddesi uyarınca idari para cezasına dönüĢtürülmüĢ olmakla bu madde 

gereğince sanığın 1000,00 TL ĠDARĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükmolunan idari para cezasının Kanun yoluna baĢvurmadan önce ödenmesi halinde 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 17/6 maddesi gereğince idari para cezasının 3/4 'nün tahsil 

edilmesine, peĢin ödemenin ilgilinin karara karĢı Kanun yoluna baĢvurma hakkını etkilemeyeceğine, 

4 - Her ne kadar sanık Farooq Sahabbiar hakkında atılı suçtan cezalandırılması için 

mahkememize kamu davası açılmıĢ ise de; atılı suçun 6217 Sayılı Yasanın 8. Maddesi ile değiĢik 

5682 Sayılı Yasanın 34. Maddesi uyarınca idari para cezasına dönüĢtürülmüĢ olmakla bu madde 

gereğince sanığın 1000,00 TL ĠDARĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükmolunan idari para cezasının Kanun yoluna baĢvurmadan önce ödenmesi halinde 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 17/6 maddesi gereğince idari para cezasının 3/4'nün tahsil 

edilmesine, peĢin ödemenin ilgilinin karara karĢı kanun yoluna baĢvurma hakkını etkilemeyeceğine, 

5 - Yargılama gideri olarak tercüme iĢlemlerinden baĢka herhangi bir yargılama gideri 

yapılmadığından tercüme iĢlemi için yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, 

Karar verilmiĢ olup, gerekçeli kararın sanıkların yabancı uyruklu olması tebligata yarar 

açık adreslerinin tam olarak belli olmaması ve yapılan yazıĢmalardan da tebligat yapılamaması 

nedeniyle 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

Ġlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuĢ sayılarak 5271 sayılı CMK. 

291. Maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde Mahkememize bir dilekçe vermek yada 

Zabıt katibine beyanda bulunmak veya bulunduğu yer Adli Makamları aracılığı ile Elazığ Nöbetçi 

Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna baĢvurabileceği, itiraz edilmediği takdirde hükmün 

KESĠNLEġMĠġ SAYILACAĞI Ġlanen tebliğ olunur. 10379 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2017 YILI ĠÇERĠSĠNDE KAMU KURUM VE KURULUġLARININ TAġIT KĠRALAMA 

TALEPLERĠNĠ KARġILAMAK ÜZERE DEVLET MALZEME OFĠSĠ (DMO) ĠLE  

―TAġIT KĠRALAMA PROTOKOLÜ‖ AKDEDĠLECEK FĠRMALARIN  

BELĠRLENMESĠ AMACIYLA ĠHALE YAPILACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ankara ilinde bulunan müĢterilerimize; Türkiye genelinde bulunan birimlerinin de 

ihtiyaçları dahil olmak üzere, DMO faaliyet konuları arasında yer alan ―taĢıt kiralama‖ hizmetini 

sunmak amacıyla, ―Binek TaĢıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari ġartname‖ hükümleri 

dahilinde, Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği’nin 20 nci maddesinde yer alan açık 

teklif usulü ile iç piyasadan gerçekleĢtirilmek suretiyle Ofis ile ―TaĢıt Kiralama Protokolü‖ 

imzalayacak olan yükleniciler belirlenecektir. 

1 - Ġstekliler; 

a) Ġhale dokümanlarını Genel Müdürlük I No’lu Satınalma Daire BaĢkanlığında ve DMO 

internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif vereceklerin, 140- TL olan ihale evrak 

bedelini DMO veznelerinden veya DMO banka hesaplarından birine yatırmaları ve yatırılan 

bedele ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretini teklif evrakına ekleyerek dıĢ zarfa koymaları 

zorunludur. 

b) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, DMO adına düzenlenmiĢ bulunan 

en az 3 (üç) ay süreli geçici teminat vereceklerdir. (ĠĢ ortaklığı olması halinde, toplam geçici 

teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından 

karĢılanabilir.) 

c) Binek TaĢıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari ġartnamesinin 10 uncu maddesinde 

belirtilen esaslara uygun olarak, teklif bedelinin %10’undan az olmamak üzere ilan tarihinden 

sonra düzenlenmiĢ banka referans mektubu vereceklerdir. 

2 - Ġstekliler, Binek TaĢıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari ġartnamesinin 11 inci 

maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak toplam cirosunun teklif edilen bedelin %25’inden, 

taahhüt altında devam eden iĢlerin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının 

ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. 

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli 

yeterli kabul edilir. 

3 - Ġsteklilerin teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iĢlere ait 

iĢ deneyimini gösteren belgelerini sunması gerekir. 

4 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - Birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi iĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilecektir. 

6 - Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecektir. 

7 - Ġhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yükleniciler aracılığı ile 

yaptırılamayacaktır. 
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8 - TaĢıt Kiralama Protokolü kapsamında kiralanacak olan taĢıtların adedi, marka ve 

modelleri ile kiralama süreleri ―Fiyat Teklif Cetveli‖nde yer almakta olup, teklifler bu cetvelde 

belirtilen hususlara göre verilecektir. Ġhale konusu protokol kapsamında kiralanacak taĢıtların 

tamamı için teklif verilebileceği gibi, her bir marka için kısmi teklifler de değerlendirilmeye 

alınabilecektir. 

9 - Teklifler, ihaleye esas Binek TaĢıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari ġartnamesinin 

21’inci maddesinde belirtildiği üzere son teklif verme tarihinden itibaren en az 40 gün opsiyonlu 

olacaktır. 

10 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir. 

11 - Teklifler 17.01.2017 günü, Saat 12.00’ye kadar DMO I Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada meydana gelebilecek gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

12 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte Binek TaĢıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari ġartnamesinin 2’nci maddesinde (m 

bendi hariç) yazılı belgeler bulunacaktır. 

13 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü Saat 14.00’de önce dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise iç zarflar açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

14 - ĠĢbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdürmeleri Ģeklinde olacaktır. 

15 - Tekliflerin hazırlanması aĢamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değiĢiklik 

yapılmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden beĢ (5) gün 

öncesine kadar yazılı olarak açıklama ve değiĢiklik talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak 

açıklama ve değiĢiklik talepleri ile doküman satın alınmadan yapılacak baĢvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

16 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrası 

(istisna) kapsamında olup; DMO, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

OFĠS’ĠMĠZ BANKA HESAPLARI: 

- Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal ġb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 

- Ziraat Bankası Ankara Merkez ġb. : TR37 0001 0000 0138 7755 3350 01 

- Vakıfbank Merkez ġb. : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 

- T. Halk Bankası Ankara Kurumsal ġb. : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11 

 11186/1-1 
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TRAFO MERKEZĠ ĠġLETĠLMESĠ HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden: 

TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğü TMĠ-18/3.1 Grup 154 kV Bostanlı, Güzelyalı, Hilal, 

KarĢıyaka, Viking TM’nin (Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) hizmet alımı yolu ile 3 (üç) yıl 

süre ile iĢletilmesi iĢi TEĠAġ’nin 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 

19.maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2016/574728 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ĠZMĠR 

b) Telefon - Faks Numarası : 0 232 477 1300 - 0 232 477 1315 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ġhale konusu hizmet alımı, TEĠAġ 3. Bölge 

Müdürlüğü TMĠ-18/3.1 Grup 154 kV Bostanlı, 

Güzelyalı, Hilal, KarĢıyaka, Viking TM’nin (Bakım 

ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) hizmet alımı yolu ile 

3 (üç) yıl süre ile iĢletilmesi iĢi 

b)Yapılacağı Yer : Ġhale konusu hizmet alımı, Bostanlı, Güzelyalı, 

Hilal, KarĢıyaka, Viking trafo merkezlerinin 

bulunduğu ilçelerde yapılacaktır. 

c) ĠĢin Süresi : Ġhale konusu hizmet iĢinin süresi 3 (üç) yıldır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ġhale, TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi 

No: 57 Bornova/ĠZMĠR adresinde yapılacaktır. 

b) Tarihi - Saati : Ġhale, 29/12/2016 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır. 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi, 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına iliĢkin yazılı taahhütname, 

4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.6. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 
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4.1.7. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.8. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Gerçek veya tüzel kiĢi olması durumuna göre ortağı olduğu Ģahıs Ģirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye Ģirketlerine iliĢkin beyanname, 

4.1.10. Tüzel kiĢi istekli tarafından sunulan iĢ deneyim belgesinin, aynı tüzel kiĢinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iĢ deneyim belgesinin baĢka 

bir tüzel kiĢiye kullandırılmayacağına iliĢkin taahhütname. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler: 

Ġsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamıĢ nakit kredisi veya kullanılmamıĢ teminat 

mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler. 

4.2.2. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri: 

Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eĢdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden 

birinin sunulması yeterlidir. Ġsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili 

mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen 

değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve 

giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı 

aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya 

gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan 

ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya 

da bunlara eĢdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın 

belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler: 

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden iĢlerin 

gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait 

belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla 

ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun 
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yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları 

sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler 

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri: 

4.3.1.1. Ġsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya Ġletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamuda veya özel sektörde 

tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu iĢle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler.. 

Ġstekliler, teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait 

tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ ĠĢ Deneyim belgesi vereceklerdir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak; 

4.4.1. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe 

tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen, denetlenen veya yönetilen, 

Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik santralının tesis edilmesi veya iĢletilmesi 

154 kV ve üzeri enerji iletim hattının iĢletilmesi, 

154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak tesis 

edilmesi ĠĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

4.5. Ġsteklilerin tekliflerinde ―Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu‖na göre çalıĢtırmayı 

taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo iĢletme Mesul teknisyeni, Trafo iĢletme teknisyeni) 

elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı 

sağlaması Ģarttır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ 

ĠZMĠR adresinde görülebilir ve 350,00.-TL + KDV karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta 

yoluyla ihale dokümanı satıĢ bedeli: 375,00 TL + KDV’dir. Posta yolu ile Ģartname temin 

edilebilmesi için posta ile gönderilme bedelinin VAKIFBANK 2. SANAYĠ ġUBESĠ TR 41 000 

15 00 158 00 72 92 29 34 31 nolu hesabına yatırılıp, dekont ile birlikte Ģirket bilgilerini içeren 

dilekçenin 0 232 477 1391 nolu faksına gönderilmesi gerekmektedir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 29/12/2016 tarihi, saat 14:00’a kadar TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite 

Caddesi No: 57 Bornova/ĠZMĠR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kısmi teklif verilemez. 11154/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aĢağıda 1 (bir) adet hizmet alımı iĢi ile ilgili ihale açık ihale 

usulü ile aĢağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No. 111 

45500 Soma/MANĠSA 

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

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

2 - Ġhale konusu hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı Ġhale Kayıt No Dosya No 

Ġhale Tarih ve 

Saati 

ĠĢin 

Süresi 

1 Sağlık Taraması Hizmet Alım ĠĢi. 2016-579902 2016-2285 
29.12.2016 

14:00 
60 gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANĠSA. 

c) ĠĢin süresi : Ġhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ 

MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No. 111   45500 Soma/ 

MANĠSA, adresinde görülebilir. Ġhale dokümanlarının Ģartnamelerini 100,00 TL karĢılığı aynı 

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

zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih 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 süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

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 11170/1-1 
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KASTAMONU ĠLĠ, ABANA ĠLÇESĠ, MERKEZ MAHALLESĠ, 354 ADA, 2 PARSELDE 

KAYITLI 3059,02 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAġINMAZ ÜZERĠNDE KABA ĠNġAATI  

BĠTMĠġ NATAMAM HALDE BULUNAN ÖĞRENCĠ YURDU ĠNġAATININ 

TAMAMLANMASI ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kastamonu Ġli, Abana Ġlçesi, Merkez Mahallesi, 354 Ada, 2 Parselde Kayıtlı 

3059,02m2 Yüzölçümlü TaĢınmaz Üzerinde Kaba ĠnĢaatı BitmiĢ Natamam Halde Bulunan 

Öğrenci Yurdu ĠnĢaatının tamamlanması iĢi anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL― 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12.01.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü/Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ 

olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 13.01.2017 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 

 11165/1-1 

—— • —— 

DĠġLĠ KUTUSU KOMPLE SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/567667 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 240 Adet komple diĢli kutusu lokomotif revizyonunda 

kullanılmak üzere teknik Ģartnamelere ve resimlere göre 

imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04/01/2017 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

04/01/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 11102/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 22. Bölge Müdürlüğünden: 

 KASTAMONU 

TMĠ./18.22.1. Grubunda yer alan 6 adet (154 kV Ayancık, Bozkurt, Boyabat, Kastamonu, 

Kastamonu OSB, Çankırı OSB) Ġletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, 

iĢletme ile ilgili hizmetlerin Teknik ġartname ve SözleĢme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı 

yolu ile yapılması iĢi hizmet alımı TEĠAġ’nin 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi 

Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 

19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler 

aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2016/580249 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ġnönü Mahallesi Alparslan TürkeĢ Bulvarı 118/B 

37100 - MERKEZ/KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 215 39 00 - 0 366 214 44 22 

c) Elektronik posta adresi  : 22grupmd@teias.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : TMĠ./18.22.1. Grubunda yer alan 154 kV. 

KASTAMONU, KASTAMONU OSB, AYANCIK, 

BOZKURT, BOYABAT ve ÇANKIRI OSB Ġletim 

Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri 

hariç, iĢletme ile ilgili hizmetlerin Teknik 

ġartname ve SözleĢme hükümleri doğrultusunda 

hizmet alımı yolu ile yapılması iĢi. 

b) Yapılacağı yer : 154 kV. KASTAMONU, KASTAMONU OSB, 

AYANCIK, BOZKURT, BOYABAT ve ÇANKIRI 

OSB trafo merkezlerinin bulunduğu Ġl, ilçe, belde Vs. 

c) ĠĢin süresi : 365x3 = 1095 (BindoksanbeĢ) gündür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEĠAġ 22. Bölge Müdürlüğü Ġhale Salonu 

b) Tarihi ve saati : 30.12.2016 saat: 10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

odası belgesi; 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 
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4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen standart forma uygun teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Mali ĠĢler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci 

mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 

son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.1.8. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.8.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından bu ġartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı 

tarafından, iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (4.1.7) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eĢdeğer belgeler. 

Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eĢdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Ġsteklinin; 
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a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ faturalar, 

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden iĢlerin 

gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Ġstekliler aĢağıdaki bilgi ve belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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4.3.1. Ġsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya Ġletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.2. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kamu veya özel sektörde tek 

sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleĢtirilen 

veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu iĢle ilgili deneyimini gösteren belgeler. 

4.3.3. Ġsteklilerin tekliflerinde ―Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu‖na göre 

çalıĢtırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo iĢletme Mesul teknisyeni, Trafo iĢletme 

teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli 

Dört) puanı sağlaması Ģarttır. Aksi halde o grup için Ġstekli teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. 

Bu amaçla çalıĢtırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki ―ĠĢletme Elemanları Puan tablosu‖na 

yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

Ġhale konusu hizmetin gerçekleĢtirilmesi için çalıĢtırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı 
 

ĠġLETME TEKNĠSYENLERĠ PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIġMA SAATĠ 

6 Trafo Merkezli bir grup için 24 24 x 45 = 1080 

Grup Mühendisi 1 (*) 1 x 45 = 45 
 

(*) Her bir trafo merkezi için bir Mesul Mühendis istihdam edilecektir. Mesul 

Mühendisler SözleĢme ve Teknik Ģartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür 

4.3.4. KASTAMONU OSB TM. de çalıĢtırılacak 4 (dört) Personel için yol bedeli ayni 

olarak ödenecek olup çalıĢanların 7 gün 24 saat vardiyalarını kesintisiz sürdürebilmesi için gerekli 

servis hizmeti yüklenici tarafından verilecektir. Bu durumda servis hizmeti öngörülen TM’lerde 

nakdi yol ücreti ödenmeyecektir. 

4.3.5. ĠĢ deneyim belgesine iliĢkin temel kriterler: 

Ġstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait 

tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ ĠĢ Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iĢ deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluĢan bedel dikkate alınmayacaktır. 

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kiĢiler dıĢındaki aday veya 

istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. ĠĢ deneyimini 

gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kiĢiliklerin katılacakları 

ihalelerde bu belgelerin tüzel kiĢilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 

tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 

süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu veya özel Sektörden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Belgesi, ĠĢ 

Denetleme ve ĠĢ Yönetme belgeleridir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 
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4.4.1. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe 

tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen, denetlenen veya yönetilen, 

- Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik santralının tesis edilmesi veya iĢletilmesi 

- 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının iĢletilmesi, 

- 154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak 

tesis edilmesi, 

ĠĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen fiyatların en düĢük olanıdır. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00 TL (YüzelliTürk Lirası) 

karĢılığı Ġnönü Mahallesi Alparslan TürkeĢ Bulvarı 118/B 37100 - MERKEZ / KASTAMONU 

adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Ġhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 175,00 TL (YüzyetmiĢbeĢTürkLirası) doküman bedelini Vakıfbank 

TR 1200 0150 0158 0072 9707 7411 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Doküman satıĢ bedelinin 

önceden Ġdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın 

alınabilir. (DeğiĢik ibare: 07/06/2014-29023 R.G./27. md.) Dokümanın bu Ģekilde satın 

alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kiĢiye ait TC Kimlik/Vergi 

Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına 

yatırıldığına iliĢkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beĢ gün önce idareye faks veya posta 

yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. Ġdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iĢ günü içinde 

dokümanı, doküman satın alındığına iliĢkin Ġdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep 

sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, 

dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaĢmamasından veya geç 

ulaĢmasından ya da eksik olmasından dolayı Ġdare hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz.‖ 

7.3. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ġnönü Mahallesi Alparslan TürkeĢ Bulvarı 118/B 

37100 - MERKEZ/KASTAMONU Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, 

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (AltmıĢ) takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 11172/1-1 
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BANT ALIMLARI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 10 (On) Adet otomatik yükleme bandı, 200 mt 20’lik 

nakil bandı ve 4 adet metal tarayıcı bandı, teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 28.12.2016 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 11185/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLĠKLER 

AĢağıda 2015 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Ankara Yirmidördüncü Noterliği 21.02.2017 tarihinde, Konya BeĢinci Noterliği 25.02.2017 

tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir.  

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 

SIRA 

NO NOTERLĠK ADI 2015 YILI GAYRĠ SAFĠ GELĠRĠ 

1 ANKARA YĠRMĠDÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 2.985.947,86 TL 

2 KONYA BEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ    828.520,78 TL 

 11168/1-1 

—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

DUYURU 

Manisa Barosu BaĢkanlığı'ndan alınan 15.11.2016 günlü yazıda; Halil ve Zeynep Oğlu, 

23642370850 TC Kimlik Nolu, 1969 doğumlu, Manisa Ġli, Turgutlu Ġlçesi; Sarıbey Mahalle- 

Köyü; Cilt No: 51, Aile Kütük No: 51; Sıra No: 30'de kayıtlı Hüseyin Turgut'ın, Baro Yönetim 

Kurulu'nun 4.10.2016 gün ve 121/14 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74.maddesi gereğince, 

adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESĠNĠN 

ĠPTALĠNE karar verildiği ve bu kararın kesinleĢtiği bildirilmiĢtir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin       

27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 11141/1-1 
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Orman ve Su İşleri 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. 

 11173/1-1 
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Orman ve Su İşleri 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. 

 11174/1-1 
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Orman ve Su İşleri 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. 
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Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2016 – Sayı : 29925 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı Amasya Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Merkez 

Adresi 
Kirazlıdere Mah. Mehmet Varinli 

Cad. No. 102/A AMASYA 
Tel-Faks 0 358 218 40 10 

Posta 

Kodu 
05169 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Atilla ULUTAġ  

Adresi Saat Kulesi KarĢısı No.11 Ladik / Samsun  

T.C. Kimlik No. 11864925354  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8910185577  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Ladik Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Esnaf Sicil No: 55/79073  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 
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21 Aralık 2016 – Sayı : 29925 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Acıpayam Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Denizli/Acıpayam 

Adresi 
AĢağı Mahalle Adnan Menderes 

Bulvarı No: 8 
Tel-Faks 0 258 518 11 82 

Posta Kodu 20800 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Enkay Orm. Ürn. ĠnĢ. San. Tic. 

Ltd. ġti. 
 

   

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3350074893  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Siteler/ANKARA  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 136908  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 
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Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2016 – Sayı : 29925 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı 
MUDURNU ORMAN ĠġLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe BOLU/MUDURNU 

Adresi Kilözü Köyü Mevkii Tel-Faks 0 374 421 35 15 - 39 34 

Posta Kodu 14800 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Halil TĠRYAKĠ  

Adresi 
Kurtyeri Köyü 

KANDIRA / KOCAELĠ 
 

T.C. Kimlik No. 36679825286  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 

 11178/1-1 



21 Aralık 2016 – Sayı : 29925 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı Mudurnu Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe BOLU/MUDURNU 

Adresi Kilözü Köyü Mevkii Tel-Faks 0 374 421 3515-3934 

Posta Kodu 14800 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Tom Yapı ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti.  

Adresi 
Halil Rıfat PaĢa Mah. Yüzer Havuz 

Sk. No: 1/B 625 ġĠġLĠ/ĠSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
ġĠġLĠ / 8500335974  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
957891  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 
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Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2016 – Sayı : 29925 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı Bartın Orman ĠĢletme Müdürlüğü  Ġl/Ġlçe Bartın 

Adresi 
Tuna Mahallesi Safranbolu Cad. 

Bartın 
Tel-Faks 0 378 227 10 29-60 51 

Posta Kodu 74000 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Özgür YEġĠLÖZ   

Adresi 
718 Sok. Seyhan Mah. No: 13 Buca 

ĠZMĠR  
 

T.C. Kimlik No. 11905282200  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 
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21 Aralık 2016 – Sayı : 29925 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı Bartın Orman ĠĢletme Müdürlüğü  Ġl/Ġlçe Bartın 

Adresi 
Tuna Mahallesi Safranbolu Cad. 

Bartın 
Tel-Faks 0378 227 10 29-60 51 

Posta Kodu 74000 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Erdal SÜRER  

Adresi 
Akevler Mah. 75. Yıl Bulvarı No: 119/2 

Antakya /HATAY  
 

T.C. Kimlik No. 44308233142  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 
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Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2016 – Sayı : 29925 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı Mudurnu Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe BOLU/MUDURNU 

Adresi Kilözü Köyü Mevkii Tel-Faks 0 374 421 3515-3934 

Posta Kodu 14800 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Sadettin ELMA  

Adresi 
Konuralp Mah. Genç Sk. No: 13 

AKYAZI/SAKARYA 
 

T.C. Kimlik No. 63568051914  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
916456  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 
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21 Aralık 2016 – Sayı : 29925 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/211795 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin KÖYCEĞĠZ ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Adı Köyceğiz Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe MUĞLA / KÖYCEĞĠZ 

Adresi Ulucami Mah. Atatürk Cad. No: 61 Tel-Faks 252 2624671 - 252 2622633 

Posta Kodu 48800 E-Mail koycegizisl@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Çelikler Hafriyat Nakliyat Taahhüt 

ĠnĢaat Tarım ve Orman Ürünleri 

Hayvancılık Gıda Turizm Ġthalat 

Ġhracat Sanayi Tic. Ltd. ġt. 

- 

Adresi 

Ulucami Mahallesi Ali Ġhsan 

Kalmaz Caddesi No: 2 Köyceğiz / 

MUĞLA 

- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2410402901 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 012241 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (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. 

 11183/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

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. 

 11184/1-1 
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Erzurum Karayazı Türk Eczacıları Birliği İlçe Devlet Hastanesinden: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

1 - Tebliğ Çıkaran Merci: Erzurum T.E.B. Karayazı Ġlçe Devlet Hastanesi 

2 - Tebliğ Olunacak KiĢi Adı ve Adresi: Tolga Berk KARAKUġ / Ġstiklal Mahallesi, 

BarıĢ Bulvarı, BarıĢ Apartmanı, No: 56, Kat: 16, Atakum/SAMSUN 

3 - Tebliğ Olunacak Evrakın Özeti: Kapalı Zarf Ġçinde SoruĢturma Tebliği 

4 - Tebliğin Konusu: Yukarıda adı ve adresi belirtilen adı geçene yazı yazılmıĢ ancak adı 

geçen hakkında sağlık tesisimize yukarıda yazılı adresine tebligat yapılamaması ve baĢka bir 

adresinin de tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılması gereği doğmuĢtur. Bahse konu 

olan adı geçenin yedi (7) gün içerisinde Erzurum T.E.B. Karayazı Ġlçe Devlet Hastanesine 

baĢvuruda bulunması gerekmekte olup; baĢvuru yapılmadığı takdirde 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu gereği hakkında yasal iĢlem uygulanacaktır. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

29. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52. maddesi 

uyarınca, bu ilanen tebligat son yayımlandığı tarihten itibaren on beĢ (15) gün sonunda, tebligatın 

muhatabına tebliğ edilmiĢ sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 11194/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilecek olan Yapım ĠĢlerinde 

Benzer ĠĢ Grupları Tebliği’ne göre (A) Alt yapı iĢleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu Ġhale 

Genel Tebliğinin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aĢırı düĢük sınır değer hesabında kullanılan ―N‖ 

katsayısı, ―1,00‖ olarak belirlenmiĢtir. 11195/1-1 

—— • —— 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda belirtilen kadrolara 

öğretim üyesi alınacaktır. 

BaĢvurularda Gerekli Belgeler: 

BaĢvuru Dilekçesi, 

ÖzgeçmiĢi, 

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 

Bilimsel çalıĢma ve yayınlarından, 6 takım,  

BaĢvurular için yurtdıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gerekmektedir.  

Fakülte Bölüm Alan Unvan Adet Açıklama 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Müzik ve Sahne 

Sanatları Bölümü 

Sahne Sanatları 

Anasanat Dalı 

Profesör 1 

Edebiyat alanında Lisans ve Yüksek 

Lisans yapmıĢ ve ÇağdaĢ Sanat 

Kuramları alanında Doktora yapmıĢ 

olmak. 

―Tiyatro Tarihi ve Geleneksel Türk 

Tiyatrosu‖ konularında uzmanlaĢmıĢ 

olmak. 

Profesör 1 

Tiyatro alanında Lisans, Yüksek 

Lisans ve Doktora yapmıĢ olmak. 

―Dramaturji ve ÇağdaĢ Performans‖ 

konularında uzmanlaĢmıĢ olmak. 
 
BaĢvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür. Ġlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır. 11198/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 22.07.2016-GB 

Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2016 / 269 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.07.2016 / 3803 ĠSTANBUL 

Ġstanbul Ġli, Maltepe Ġlçesi, BağlarbaĢı Mahallesi, Ġstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.08.2005 tarih ve 440 sayılı kararı ile II. Grup 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 1277 ada, 1 parsel sayılı taĢınmaz ile, Ġdealtepe 

Mahallesi, Kurulumuzun 29.08.2014 tarih ve 2090 sayılı kararı ile tescilli kalıntıların bulunduğu 

1228 ada, 1 parsel sayılı taĢınmaza iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢiklik teklifinin 

incelenerek gerekli iĢlemlerin yapılması istenen Maltepe Belediye BaĢkanlığı Plan ve Proje 

Müdürlüğü’nün 03.11.2015 tarih ve 79537001-045-E.254349 sayılı yazısı, 18.07.2016 tarih ve 

534 kayıt sayılı rapor okundu, ekleri ve 34.27.228 ile 34.23.102 sayılı dosyaları incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Ġstanbul Ġli, Maltepe Ġlçesi, BağlarbaĢı Mahallesi, 1277 ada, 1 parsel sayılı taĢınmaz ile, 

Ġdealtepe Mahallesi, 1228 ada, 1 parsel sayılı taĢınmazı kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değiĢiklik teklifi incelendiğinde; tescilli kültür varlıklarının koruma alanlarına iliĢkin olarak 

05.11.1999 tarih ve 664 sayılı ilke kararı gereğince iĢlem tesis edilmekte olduğundan bu 

kapsamda yapılacak bir imar planı değiĢikliğine gerek olmadığına, tescilli 1277 ada, 1 parselin 

koruma alanının 16482 ada, 216 parsel, 16572 ada, 17-18-31-34 parseller, 16438 ada, 168 ve 149 

parseller, 16484 ada, 89 parseli kapsayacak Ģekilde belirlenmesine, 1228 ada, 1 parselde yer alan 

kalıntıların koruma alanının belirlenmesi için Kurulumuzun 16.06.2016 tarih ve 3701 sayılı karar 

gereğinin yerine getirilmesine karar verildi. 11142/1/1-1 

————— 

ĠSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 22.09.2016-GB 

Toplantı Tarihi ve No : 22.09.2016 / 275 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.09.2016 / 3917 ĠSTANBUL 

Ġstanbul Ġli, Maltepe Ġlçesi, BağlarbaĢı Mahallesi, Ġstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.08.2005 tarih ve 440 sayılı kararı ile II. Grup 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 1277 ada, 1 parsel sayılı taĢınmaz ile Ġdealtepe 

Mahallesi, Kurulumuzun 29.08.2014 tarih ve 2090 sayılı kararı ile tescilli kalıntıların bulunduğu 

1228 ada, 1 parsel sayılı taĢınmaza iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢiklik teklifinin 

incelenerek gerekli iĢlemlerin yapılması istenen Maltepe Belediye BaĢkanlığı Plan ve Proje 

Müdürlüğü’nün 03.11.2015 tarih ve 79537001-045-E.254349 sayılı yazısı üzerine alınan 

Kurulumuzun 22.07.2016 tarih ve 3803 sayılı kararı, 18.07.2016 tarih ve 534 kayıt sayılı ile 

20.09.2016 tarih ve 692 kayıt sayılı raporlar okundu, ekleri ve 34.27.228 ile 34.23.102 sayılı 

dosyaları incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Ġstanbul Ġli, Maltepe Ġlçesi, BağlarbaĢı Mahallesi, tescilli 1277 ada, 1 parselin koruma 

alanına iliĢkin Kurulumuzun 22.07.2016 tarih ve 3803 sayılı kararında ―16483 ada‖ yerine sehven 

―16438 ada‖ yazılmıĢ olduğu görüldüğünden koruma alanının 16482 ada, 216 parsel, 16572 ada, 

17-18-31-34 parseller, 16483 ada, 168 ve 149 parseller, 16484 ada, 89 parsel olarak 

düzeltilmesine, kararımızın diğer kısımlarının aynen geçerli olduğuna karar verildi. 

 11142/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 11.00/86 

Toplantı Tarihi ve No : 11.02.2015 - 148 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 11.02.2015 - 2955 ESKĠġEHĠR 

Bilecik Ġli, Merkez, Vezirhan Beldesi’nde yer alan Korunması Gerekli Kültür Varlığı 

olarak tescilli Tapınım Alanı’nın (Merdivenli Kaya) koruma alanı sınırlarının güncellenmesi 

konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarının 08.09.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği 

yazılar, BOTAġ’ın (Doğal Gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü) 24.11.2014 tarih, 67905369-

405.02.99-35220 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü) 25.11.2014 tarih, 20913469-101.29.02/256848 sayılı yazısı, 04.02.2015 tarih, 802 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, koruma alanı paftası, koruma alanının aktarıldığı kadastral 

paftası, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Bilecik Ġli, Merkez, Vezirhan Beldesi’nde yer alan EskiĢehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 11.06.2009 tarih, 3535 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür 

varlığı olarak tescilli Tapınım Alanı’nın (Merdivenli Kaya) koruma grubunun ―I. (Bir) Grup‖ 

olarak belirlenmesine; güncellenen koordinatlı koruma alanı paftası ve kadastral paftasının uygun 

olduğuna; alanda mevcut eski tarihli kaçak kazı çukurlarının Belediyesince Müze Müdürlüğü 

uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrasına iliĢkin rapor ve fotoğrafların 

Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; koruma alanı sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin 

yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.00.131 

Toplantı Tarihi ve No : 24.11.2016 - 210 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.11.2016 - 7149 ADANA 

Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, özel mülkiyete ait, 11 pafta, 1017 ada, 

22 parselde kayıtlı tescilli taĢınmaz kültür varlığının rölöve, restitüsyon ve müdahale kararlarının 

değerlendirilmesine iliĢkin parsel maliki vekilinin 02.11.2016 tarihli baĢvurusu, Antalya Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.03.1989 gün ve 301 sayılı, 28.09.1989 gün ve 514 

sayılı, 26.02.1990 gün ve 656 sayılı kararları, Kurulumuzun 28.07.2006 gün ve 1906 sayılı, 

22.12.2006 gün ve 2300 sayılı, 28.11.2013 gün ve 2989 sayılı, 26.03.2014 gün ve 3394 sayılı, 

29.05.2014 gün ve 3767 sayılı, 25.05.2016 gün ve 6402 sayılı kararları, Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.11.2016 tarihli rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, özel mülkiyete ait, 11 pafta, 1017 ada, 

22 parselde kayıtlı tescilli taĢınmaz kültür varlığının yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, 

kararımız ekinde yer alan koruma alanı haritasının uygun olduğuna, tescilli taĢınmazda 

Kurulumuzdan izinsiz olarak yapılan ve yasal soruĢturmaya konu olan uygulamaların 

sökülmesine esas hazırlanan kararımız eki rölöve, restitüsyon ve müdahale kararları paftası ile 

raporların 2863 sayılı yasa kapsamında uygun olduğuna, uygulamadan müellif mimar ve KUDEB 

uzmanlarının sorumlu olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla Ġlgili Yapılacak Yüzey 

AraĢtırması, Sondaj ve Kazı ÇalıĢmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge gereği zemine 

müdahale gerektiren her türlü uygulamanın Müzesince yapılmasına, uygulama sonucuna iliĢkin 

hazırlanacak teknik rapor ve yeterli sayıda fotoğrafın Kurulumuza iletilmesine, söküm sonrası 

ortaya çıkacak veriler doğrultusunda hazırlanacak yeni belgeleme çalıĢmalarının Kurulumuza 

sunulmasından sonra restorasyon projesinin değerlendirilebileceğine, kültür varlığının 

korunmasına yönelik gerekli imar ve mülkiyet düzenlemelerinin yapılmasının ilgili idareden 

istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.18.101 

Toplantı Tarihi ve No : 13.12.2016 - 212  TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.12.2016 - 7237 ADANA 

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Dağcı Mahallesi, 259 nolu parselde, OHAL kapsamında 

yapılması planlanan Ceza Ġnfaz Kurumu projelendirme aĢamasında 3 farklı alanda tespit edilen 

arkeolojik alanların tescil talebine iliĢkin; Adana Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

09.12.2016 gün ve 4542 sayılı yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 

08.12.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Dağcı Mahallesi, 259 nolu parselde, OHAL kapsamında 

yapılması planlanan Ceza Ġnfaz Kurumu projelendirme aĢamasında 3 farklı alanda antik dönem 

kaya mezarları ve taĢ kesim alanları tespit edildiği ve tespit edilen bu arkeolojik alanların 2863 

sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından, 

birinin 1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak, diğer ikisinin ise 1.Derece Arkeolojik Sit 

Alanları olarak tescillerine, kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna, sit 

alanlarına yönelik ilgili kurumlarca hazırlanacak Korunma Amaçlı Ġmar Planının Kurulumuza 

iletilmesinin istenmesine, parselin sit alanı sınırları dıĢında kalan kısmında yapılacak her türlü 

uygulamalarda ilgili kurumlarca sit alanlarının dikkate alınmasının istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.00.131 

Toplantı Tarihi ve No : 17.11.2016 - 153 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 17.11.2016 - 2372 KAYSERĠ 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 07.12.2016 - 175 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.12.2016 - 3205 SĠVAS 

Dosya No : 58.09.98 

Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Çiçekliyurt (Çakal) Köyü, Eskiköy Mevkiinde sit dıĢında 

bulunan, tescil harici alan, tapunun 109 ada, 90, 91, 92, 93 parseller ile 111 ada, 1 ve 2 nolu 

parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Maliye Hazinesi, Özel ve Kurt ĠnĢaat San. Tic. Ltd. ġti.’ne ait 

taĢınmazlar üzerinde kaçak kazı incelemesinde tespit edilen Çiçekliyurt YerleĢiminin tescilinin 

değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 16.11.2016 

tarihli ve 868 sayılı dosya inceleme raporu, tescile iliĢkin Kurum görüĢ yazıları ile Kurulumuzun 

12.05.2016 tarihli ve 2828 sayılı kararı okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Çiçekliyurt (Çakal) Köyü, Eskiköy Mevkiinde bulunan, tescil 

harici alan, tapunun 109 ada, 90, 91, 92, 93 parseller ile 111 ada, 1 ve 2 nolu parsellerinde kayıtlı 

taĢınmazlar üzerindeki Çiçekliyurt YerleĢiminin 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 haritada iĢaretlendiği 

Ģekliyle belirlenmesine ve sit fiĢinin onaylanmasına;  

2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi a) bendi 2. Fıkrası (DeğiĢik ikinci paragraf: 8/8/2011-

KHK-648/42 md.) gereğince ilgili kurumlarca üç yıl içerisinde Çiçekliyurt YerleĢimi Koruma 

Amaçlı Ġmar Planının (KAĠP)’ hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere Kurulumuza 

sunulması gerektiğine, 

Çiçekliyurt YerleĢimi 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; 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 18.08.2016 tarihli ve 20913469-101.29.02-

E.429237 sayılı yazısından, Çiçekliyurt YerleĢimi I. derece arkeolojik sit alanı ile 1 adet jeotermal 

arama ruhsat sahasının çakıĢmakta olduğu anlaĢıldığından anılan ruhsatının 2863 sayılı Kanun, 

Maden Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yeniden düzenlenerek sit alanı ve 

çevresinde Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir çalıĢma yapılmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2016 - 172 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.11.2016 - 3125 SĠVAS 

Dosya No : 60.00.420 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, Dereyaka (Miskincik) Köyü’nde sit alanı dıĢında bulunan; 

tapunun 131 ada, 6 parselde kayıtlı; mülkiyeti davalı olan Dereyaka (Miskincik) Köyü Kilisesinin 

2863 sayılı Kanununun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesi 

istemini içeren Tokat Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.05.2016 tarih ve 1444 sayılı yazısı 

okundu, ekleri incelendi. Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 08.11.2016 tarih ve 846 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonunda:  

Tokat Ġli, Merkez Ġlçe, Dereyaka (Miskincik) Köyü’nde sit alanı dıĢında bulunan; tapunun 

131 ada, 6 parselde kayıtlı; mülkiyeti davalı olan Dereyaka (Miskincik) Köyü Kilisesinin 2863 

sayılı Kanununun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup Yapı olarak belirlenmesine; kilisenin koruma 

alanının raporumuz eki 1/1000 ölçekli haritada belirlendiği Ģekliyle uygun olduğuna; hazırlanan 

tescil fiĢinin onaylanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 21 Aralık 2016 – Sayı : 29925 

 

 

 11149/1-1 



21 Aralık 2016 – Sayı : 29925 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.10.260 

Toplantı Tarihi ve No : 28.11.2016 - 162 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.11.2016 - 3353 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Lapseki Ġlçesi, Çardak Beldesi, Fenerbayırı Tepesi Mevkiinde yer alan, 

Kurulumuzun 25.08.2016 tarih ve 3199 sayılı kararı ile ―…Çanakkale Ġli, Lapseki Ġlçesi, Adatepe 

Köyü, Hacıömerler, Alpagut Köyleri ile Çardak Beldesi sınırları içerisinde bulunan, Paissos Antik 

Kenti sit sınırları irdelemesi ve Fenerbayırı Tepesinde bulunan arkeolojik sit alanına iliĢkin 

hazırlanan ve kararımız ekinde bulunan tespit çalıĢma haritasında sınırları belirtilen alanlara 

iliĢkin tescil iĢlemlerinin baĢlatılarak hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine 

…‖ karar verilen, ilgili Kurumlardan söz konusu alanların tescil çalıĢmalarına iliĢkin görüĢlerin 

istenen, Çanakkale Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 04.10.2016 tarih ve 08354386 

sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 05.10.2016 

tarih ve 20913469-101.29.02-E.433269 sayılı yazısı, Çanakkale Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 13.10.2016 tarih ve 3893 sayılı yazısı ve ekleri, Yatırım ve ĠĢletmeler Genel 

Müdürlüğünün 26.10.2016 tarih ve 190219 sayılı yazısı, Çardak Belediye BaĢkanlığı, Fen ĠĢleri 

Müdürlüğünün 24.10.2016 tarih ve 1224 sayılı yazısı ve eki, Çanakkale Valiliği, Ġl Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüğünün 16.11.2016 tarih ve 12834 sayılı yazısı ve incelendi, uzman raporu 

okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Çanakkale Ġli, Lapseki Ġlçesi, Çardak Beldesi, Fenerbayırı Tepesi Mevkiinde bulunan, 

tespiti yapılan alanın 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. maddesi kıstaslarını taĢıdığı anlaĢıldığından 

kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırlarının belirlendiği Ģekliyle 3. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tesciline; hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna, bu alanlarda Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı hükümlerinin 

geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.10.260 

Toplantı Tarihi ve No : 28.11.2016/162 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.11.2016/3354 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Lapseki Ġlçesi, Hacıömerler ve Alpagut Köyü sınırları içerisinde kalan, 

G.E.E.A.Y.Kurulu’nun 14.10.1977 tarih ve A-834 sayılı kararında; ―…Çanakkale Ġli, Lapseki 

Ġlçesi, Ömerler Köyü, Bayramdere mevkiinde kurulması düĢünülen Akfa Konserve Fabrikası 

toplu yerleĢme alanına iliĢkin Çanakkale Müzesi raporunda belirtilen önemli kalıntıların 

bulunması dolayısıyla eski bir kent yerleĢiminin mevcudiyeti anlaĢıldığından ekli 1/25000 ölçekli 

haritasında belirtilen Antik Kent yerleĢme alanının korunması gerekli Arkeolojik sit olarak 

tesciline, bu alan içinde herhangi bir inĢat izni verilemeyeceğine, ekli haritada belirtilen alanın 

Arkeolojik alan dıĢında kalan kısmında eski eser açısından inĢaat yapılmasında sakınca 

olmamakla birlikte temel hafriyatlarının müze uzmanları denetiminde yapılmasına, herhangi bir 

eski eser ve antik kent kalıntılarına rastlanılması durumunda Kurula iletilmesine…‖ kararı 

verilen, G.E.E.A.Y.Kurulu’nun 11.07.1980 tarih ve 12152 sayılı kararında; söz konusu alanda, 

Çanakkale Müzesi Müdürlüğü elemanlarınca yapılan kazı sonunda korunması gerekli nekropol 

alanı olarak 1/2000  ölçekli haritada iĢaretlenen 20x20 metrelik alanın, eski eser nedeniyle, 

100x100 metreye çıkarılması gerektiğine, nekropol alanı olarak belirlenen alan dıĢında yeni inĢaat 

yapılabileceğine, ancak yapılaĢma alanının Kurulumuza getirilmesi yeni inĢaatların temel 

hafriyatında müze müdürlüğü elemanlarını bulunmasının zorunlu olduğuna, arkeolojik kalıntıya 

rastlanılması halinde yeterli dökümanları ile konunun ayrıca Kurula getirilmesi gerektiğine, 

evvelce alınan 14.10.1977/A-834 sayılı kararın buna göre değiĢtirilmesine  kararının verilen, 

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17.01.1993 tarih ve 2940 sayılı kararının 

1-a) maddesinde; ―…Çanakkale Ġli, H17.b1 nolu 1/25000 ölçekli haritada sınırları belirlenmiĢ ve 

GEEAYK’nun 14.10.1977 tarih ve A-834 sayılı kararıyla tescilli Lapseki Ġlçesi Adatepe Köyü 

kuzeydoğusundaki Paissos  antik kenti nekropol alanının tescilinin devamına ve derecesini 2. 

derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesine...‖ karar verilen, Kurulumuzun 25.08.2016 tarih 

ve 3199 sayılı kararı ile ―…Çanakkale Ġli, Lapseki Ġlçesi, Adatepe Köyü, Hacıömerler, Alpagut 
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Köyleri ile Çardak Beldesi sınırları içerisinde bulunan, Paissos Antik Kenti sit sınırları irdelemesi 

ve Fenerbayırı Tepesinde bulunan arkeolojik sit alanına iliĢkin hazırlanan ve kararımız ekinde 

bulunan tespit çalıĢma haritasında sınırları belirtilen alanlara iliĢkin tescil iĢlemlerinin baĢlatılarak 

hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine …‖ karar verilen, ilgili Kurumlardan söz 

konusu alanların tescil çalıĢmalarına iliĢkin görüĢlerin istenen, Çanakkale Valiliği, Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 04.10.2016 tarih ve  08354386 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 05.10.2016  tarih ve 20913469-

101.29.02-E.433269 sayılı yazısı,  Çanakkale Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

13.10.2016 tarih ve 3893  sayılı yazısı ve ekleri, Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 

26.10.2016 tarih ve 190219 sayılı yazısı, Çardak Belediye BaĢkanlığı, Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 

24.10.2016 tarih ve 1224 sayılı  yazısı ve eki, Çanakkale Valiliği, Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğünün 16.11.2016 tarih ve 12834 sayılı yazısı ve  incelendi, uzman raporu okundu, ilgili 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Çanakkale Ġli, Lapseki Ġlçesi, Hacıömerler ve Alpagut Köyleri sınırları içerisinde kalan, 

G.E.E.A.Y. Kurulu’nun 14.10.1977 tarih ve A-834 sayılı kararı ile ―arkeolojik sit‖ olarak tescil 

edilen, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17.01.1993 tarih ve 2940 sayılı 

kararı ile tescilinin devamına ve  derecesini 2. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesine 

karar verilen, sit sınırları çok geniĢ tutulan ve herhangi bir kültür varlığı bulunmayan alanları da 

kapsayan mevcut Paissos Antik Kenti sit sınırının 1993 yılında alınan Kurul kararı ile yapılmıĢ 

olması ve Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 01.10.1993 tarihli raporunda; 

―…1/25000 ölçekli haritada parsel durumları dikkate alınmadan iĢaretleme yapılan arkeolojik ve 

doğal sit alanlarının uygulama aĢamasında küçük ölçekteki haritalar ile parsel sınırları dikkate 

alınarak sağlıklı tespit yapılmasına değinildiği…‖ da değinilen hususlar göz önünde 

bulundurularak, Çanakkale Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

uzmanlarınca yapılan tespit ve tescil çalıĢmaları sonrası hazırlanan 23.08.2016 ve 24.11.2016 

tarihli rapor doğrultusunda arazi üzerindeki kültür varlığı kalıntıları ile alanın topografik yapısı 

göz önünde bulundurularak Paissos Antik Kenti sit sınırlarının kararımız eki 1/2500 ölçekli 

haritalarda gösterildiği Ģekliyle 1.derece ve 3.derece arkeolojik sit olarak belirlenmesine, 

hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna ve bu alanlarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı hükümlerinin geçerli olduğuna karar 

verildi. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2016/9585 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti

Arasında Gençlik İşleri ve Spor Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının
Onaylanması Hakkında Karar

2016/9586 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında
Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/51)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/53)
— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 52) Değerli Kağıtlar

NOT: 20/12/2016 tarihli ve 29924 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Uyuşmazlık
Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
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