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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/9614

                                                                                                                              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                                               V. EROĞLU

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/928

26/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                            Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/929

26/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                            Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/932

26/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                            Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/726

26/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/858

26/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/939

26/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

27 Ocak 2017 – Sayı : 29961                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/799

26/01/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/800

26/01/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/801

26/01/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2017 – Sayı : 29961



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/803

26/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN
                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/804

26/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN
                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/805

26/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN
                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/806

26/01/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/809

26/01/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/811

26/01/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/812

26/01/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/813

26/01/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/814

26/01/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/815

26/01/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE,

TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik İdari

Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 ve Ek-3 ekteki şekilde değişti-

rilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Maliye, Çevre ve Şehircilik ile Ulaş-

tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/4/2011 27897

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/4/2014 28962
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Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhu-
riyet Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Cumhuriyet Üniversitesinde ilgili fakülteler içinde ilgili anabilim dalları; çocuk sağ-

lığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, çocuk psikiyatrisi, psikoloji, sosyal hizmetler, hemşirelik
ve adli tıp anabilim dalları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak korunma ihtiyacı
olan veya suça sürüklenen çocukların tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerine dair uygulama
ve araştırmaların yapılacağı ortamı sağlamak ve yapmak.

b) Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların ihmal ve istismardan ko-
runması için çalışmak, bu çocukları değerlendirmek, tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerini
gerçekleştirmek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“ (1) Merkez Müdürü; üniversitede çalışan, öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez
müdür yardımcısı,  merkez yönetim kurulu üyeleri arasından, Merkez Müdürünün önerisi ile
Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten merkez müdür yardımcısı yeniden görevlendi-
rilebilir. Merkez müdür yardımcısının görev süresi Merkez Müdürünün görev süresinin sona
ermesi ile biter. Merkez Müdürüne, merkez müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı
ayı geçemez.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Yönetim Kurulu; Müdür ile dört öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile
birlikte toplam beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine yeni üye
görevlendirilir ve yeni üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar. Gerektiğinde Merkezde ça-
lışan diğer personel, oy hakkı olmadan, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilebi-
lir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Çalışma birimlerinde; Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi ve Üniversitede görev yapan diğer öğretim elemanları ve araştırma görevlileri
görevlendirilebilir. Bu birimler için gerekli hallerde ve istekleri halinde, kamu kurum ve kuru-
luşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden destek alınabilir. Çalışma birimi üyeleri Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından

güz, bahar ve yaz dönemlerinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim veya uzaktan
öğretim yoluyla yürütülen, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik prog-
ramlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik kurul: Anabilim/anasanat dalının lisansüstü eğitim-öğretim programların-

da, profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik un-
vanı almış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu, disiplinler arası yürütülen programlarda ise
ilgili yarıyılda görev alan öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

b) Akademik takvim: Lisansüstü eğitim tarihlerini, yarıyılı, yaz dönemini, yeterlik ve
benzeri tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından kabul edilen takvimi,

c) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) ALES/Yabancı dil sınavı: ALES; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sı-

navını, Yabancı Dil Sınavı; ÖSYM tarafından yapılan veya eşdeğerliği kabul edilen sınavları,
d) Anabilim dalı/Anasanat dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik bi-

rimleri,
e) Bilim/Sanat dalı: Anabilim veya anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve

uygulama yapan birimi,
f) Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı: (d) bendinde tanımlanan akademik birimin baş-

kanını,
g) Azami süre/yarıyıl: Azami süre; bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl

olarak belirlenen en son süreyi, Yarıyıl; güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav
günleri hariç, en az 14 haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her aka-
demik yıl için Senato tarafından belirlenen ve onaylanan eğitim süresini,

ğ) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrencinin; ders seçme ve bırakma işlemlerinin yönlen-
dirilerek onaylanması, teze yönlendirilmesi ve tez danışmanlığı gibi bilimsel faaliyetlere reh-
berlik etmesi için enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyelerini,

h) Denklik/Okul tanıma: Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurtdışı yükseköğretim
kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki
kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve
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yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesini, Okul Tanıma; diplomayı veren
yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke
yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınmasını, akreditasyon ya
da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olmasını ve YÖK tarafından tanın-
masını,

ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen

bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmasını,

i) Enstitü/Enstitü kurulu/Enstitü yönetim kurulu: Enstitü; Gazi Üniversitesinde lisans-

üstü eğitim veren bir enstitüyü, Enstitü Kurulu; Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yar-

dımcıları ve enstitüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu;

müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü

kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) İlgili başkanlık: Enstitüde açık bulunan lisansüstü programı yürüten ilgili anabilim/

anasanat dalı başkanlığını,

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

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

l) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan ücreti üniversite

tarafından belirlenen öğretim programını,

m) Normal süre: Bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl olarak belirlenen

asgari süreyi,

n) Ortak lisansüstü program: Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliği içinde

yürütülen lisansüstü programı,

o) Programın süresi: Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ve bütünleşik

doktora programlarının tanımlanan normal sürelerini ve katkı payı ödenecek azami sürelerini,

ö) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora tez önerisini incelemek, değerlendirmek, tez ça-

lışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri danışmanı olmak üzere üç

öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

p) Uzmanlık alan dersi: Danışmanlığı yapılan öğrenciyi teze yönlendirmek ve tez ko-

nusunda uzmanlaştırmak amacıyla birinci danışman tarafından açılan ve öğrencinin mezuni-

yetine kadar kesintisiz süren dersi,

r) Üniversite/Rektörlük/Senato: Üniversite; Gazi Üniversitesini, Rektörlük; Gazi Üni-

versitesi Rektörlüğünü, Senato; Gazi Üniversitesi Senatosunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar, Programlara Başvuru, Kesin Kayıt,

Kayıt Yenileme ve Mezuniyet ile İlgili Genel Hükümler

Lisansüstü programlar ile ilgili genel hükümler

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlar; enstitülerin/fakültelerin anabilim ve anasanat

dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

(2) Enstitülerde, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun talebi, enstitü kuru-

lunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla mevcut anabilim/anasanat

dalından farklı bir ad taşıyan başka lisansüstü program da açılabilir.
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(3) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu

kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir

ad taşıyan, disiplinler arası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu şekilde kurulan enstitü ana-

bilim dalının başkanı, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi ve-

rilir.

(4) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezli

veya tezsiz yüksek lisans programları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının talebi, ilgili

enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla açılır.

(5) İkinci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde enstitü

kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile tezli veya tezsiz yüksek

lisans programı açılabilir ancak ikinci öğretimde doktora/sanatta yeterlik programı açılmaz.

(6) Lisansüstü programlar, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yurtiçi

ve yurtdışı ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir. Yurtdışı ortak lisansüstü

programların açılabilmesi için YÖK onayı gerekir. Bu programların uygulama usul ve esasları

Senato tarafından belirlenir.

(7) Enstitüdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmamasına, alındığı takdirde

kontenjanların tespitine, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü ve ilgili baş-

kanlığın teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

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

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yatay geçiş, değişim programları ve programlar arası geçişle öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü

programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve dönem başına en az iki ders almak koşuluyla

aldığı derslerin tamamından başarılı olmuş bir araştırma görevlisi, talep etmesi halinde ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla enstitüde

yürütülen aynı anabilim/anasanat dalı programına yatay geçiş yapabilir. Geçiş için başvuran

bir adayın bu Yönetmeliğin ilgili maddesindeki asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

(2) Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulama-

lar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

(3) Enstitünün herhangi bir doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul

edilmiş ve en az sekiz adet kredili dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, varsa aynı bilim/sa-

nat dalının (bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/anasanat dalı) tezli yüksek

lisans programına geçiş yapabilir. Öğrencinin talebi, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü

yönetim kurulu kararı ile geçişi uygun görülen öğrencinin programa intibakı yapılır.

(4) Aynı bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/

anasanat dalı) olmak koşuluyla tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans progra-

mına geçiş, adayın başvurusu üzerine ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu

kararı ile gerçekleştirilir.

(5) Aynı bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/

anasanat dalı) olmak koşuluyla tezsiz programdan tezli programa geçiş, öğrencinin tezli lisans-

üstü programın asgari başvuru koşullarını sağlaması, tezsiz programda alması gereken dersleri

başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 3.50/4.00 olması koşuluyla, adayın
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başvurusu üzerine, ilgili başkanlığın görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçek-

leşir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu ka-

rarıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(6) Programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir. Geçiş yapan öğrencinin dosyası yeni

programa aktarılır ve eski programla ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların lisans dip-

lomasına veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik/okul tanıma belgesine sahip olmaları

gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda başvurduğu programın puan türünde

ALES’ten 55 ve üzeri; tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda başvurduğu programın

puan türünde ALES’ten 55 ve üzeri veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınav-

lardan eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Ancak, uzaktan eğitim tezsiz lisansüstü program-

larında ve Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Konservatuarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat

dallarına öğrenci kabulünde güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fa-

kültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlarda ALES puanı aranmaz. Bu asgari puanlar

ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile artırılabilir.

(3) Yüksek lisans programlarına başvuru için yabancı dil puanı ve belgesi istenip is-

tenmeyeceği ve taban puanları ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından önerilir

ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(4) Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların, Yükseköğretim Kurulu

onayıyla uluslararası işbirliği yapılmasına karar verilen üniversitelerden kabul edilmesi duru-

munda ilgili eğitim dilinde yabancı dil sınavından en az 75 puan almış olmaları zorunludur.

(5) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından duyurulur.

Yüksek lisans programlarına adayların başvuruları, ilgili enstitü müdürlüğünce belirlenen yön-

temle yapılır. Adaylar, kesin kayıt için istenen belgeleri süresi içinde eksiksiz olarak teslim et-

mek zorundadır.

(6) Anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ilgili akademik kurulun önerisi

ve/veya enstitü yönetim kurulu kararı ile özel şartlar ve/veya bu Yönetmelikte öngörülen asgari

kriterlerin üzerinde kriterler de belirlenebilir.

(7) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul şartları, ilgili

anabilim dalı akademik kurulu önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(8) Bir programa başvuran adaylar; ilgili başkanlığın akademik kurul kararı ile teklif

edeceği on kişilik jüri önerisi dikkate alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen

en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yetenek sınavı/portfolyo

incelemesi veya mülâkat/yazılı sınavına tabi tutulur. İlgili anabilim dalında yeterli sayıda öğ-

retim üyesi bulunmaması halinde on kişilik jüri önerisi şartı aranmaz. Sınav usulüne ilgili ens-

titü yönetim kurulu karar verir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yetenek sına-

vına/portfolyo incelemesine veya mülâkata/yazılıya alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın

en az üç katı ile sınırlandırılır. Sınava alınacak adaylar, ALES veya eşdeğer puanın %50’si ile
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lisans not ortalamasının %25’inin toplamı alınarak belirlenir. ALES şartı aranmayan

anabilim/anasanat dallarında sınava alınacak adayların belirlenmesinde lisans bitirme ortala-

masının %65’i esas alınır. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; ALES veya

eşdeğer puanın %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve yapılacak yetenek sınavının/portfolyo

incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %25’inin toplamı alınarak hesaplanır. ALES

şartı aranmayan tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; lisans

not ortalamasının %65’i ve yapılacak yetenek sınavı/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/ya-

zılı sınav notunun %35’i alınarak hesaplanır. Hesaplanan puanlar en yüksekten başlayarak sı-

ralanır. Yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı notu 40’ın veya giriş başarı

puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş başarı puanı 60 veya üzerinde, yetenek

sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı notu 40 veya üzerinde olanlar belirlenen kon-

tenjanlar dâhilinde programlara yerleştirilir. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla

ALES, yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı sınav notu ile lisans mezuniyet

ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Yetenek sınavına/portfolyo incelemesine veya

mülâkata/yazılıya girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından

ilan edilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; ALES veya

eşdeğer puanın %50’si ile lisans bitirme ortalamasının %50’sinin toplamı alınarak hesaplanır.

ALES şartı aranmayan anabilim/anasanat dallarında, giriş başarı puanı olarak lisans bitirme

not ortalaması dikkate alınır. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır

ve en çok ilan edilmiş kontenjan kadar kesin kayıt alınır. Giriş başarı puanı 55’in altında olan

adaylar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES (ALES şartı

arananlarda) ile lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar

ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların,

yüksek lisans not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması ve bir tezli yüksek lisans diploması

veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik/okul tanıma belgesine sahip olmaları ge-

rekir.

(2) Lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik (bütünleşik doktora) programına kabul edi-

lecek öğrenci sayısına, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi alınarak, enstitü yönetim

kurulu karar verir. Bu sayı doktora kontenjanının yarısını geçemez.

(3) Bir programda aynı anda hem bütünleşik doktora hem de yüksek lisans yapılamaz.

(4) Lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların bir

lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş lisans eğitimi denklik/okul tanıma

belgesine sahip olmaları ve lisans not ortalamalarının en az 3.50/4.00 olması gerekir.

(5) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, eczacılık, diş hekimliği, veteriner

fakültesi mezunu veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında

kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan adaylar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır ve doğ-

rudan doktora programlarına başvurabilirler.

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2017 – Sayı : 29961



(6) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurularda; tezli yüksek lisans sonrası

için başvurulan programın puan türünde ALES’ten 60 ve üzeri, lisans sonrası için başvurulan

programın puan türünde ise 85 ve üzeri veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sı-

navlardan eşdeğer puan alınmış olması gerekir. Ancak, Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Kon-

servatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde güzel sanatlar fa-

külteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun

olanlarda ALES puanı aranmaz. Ayrıca en az 50 Temel Tıp Puanı veya ALES sayısal puan tü-

ründen en az 60 puan ile de temel tıp birimlerine ait programlara öğrenci kabul edilebilir.

(7) Tezli yüksek lisans sonrası başvurularda son 5 yıl içerisinde yapılan yabancı dil sı-

navından en az 55 puan, lisans sonrası bütünleşik doktora ve sanatta yeterlik programı için

başvurularda ise en az 75 puan alınması zorunludur.

(8) Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların, uluslararası işbirliği ya-

pılan üniversitelerden kabul edilmesi durumunda ilgili eğitim dilinde yabancı dil sınavından

en az 75 puan alması zorunludur.

(9) Yabancı diller üzerine yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulü için; aday-

ların ilgili tezli yüksek lisans programından mezun olmaları veya ilgili yabancı dilde, yabancı

dil sınavından en az 80 puan almış olmaları zorunludur. Yabancı diller üzerine yürütülen prog-

ramlarda adayların ikinci bir yabancı dilden en az 55 puan almış olmaları istenir.

(10) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından ilan edilir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına aday başvuruları, ilgili enstitü müdürlüğünce belir-

lenen yöntemle yapılır. Adaylar kesin kayıt için istenen belgeleri süresi içinde eksiksiz olarak

teslim etmek zorundadır.

(11) Anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde, ilgili akademik kurulun önerisi

ve/veya enstitü yönetim kurulu kararı ile özel şartlar ve/veya bu Yönetmelikte öngörülen asgari

kriterlerin üzerinde kriterler de belirlenebilir.

(12) Açılan programlara başvuran adaylar; ilgili başkanlığın akademik kurul kararı ile

teklif edeceği on kişilik jüri önerisini dikkate alarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile be-

lirlenen en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yetenek sınavı/port-

folyo incelemesi veya mülâkat/yazılı sınavına tabi tutulur. İlgili anabilim dalında yeterli sayıda

öğretim üyesi bulunmaması halinde on kişilik jüri önerisi şartı aranmaz. Sınav usulüne ilgili

enstitü yönetim kurulu karar verir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına giriş başarı puanı

MADDE 9 – (1) Yetenek sınavına/portfolyo incelemesine veya mülâkata/yazılıya alı-

nacak adayların sayısı, ilan edilen kontenjanın en az üç katı ile sınırlandırılır. ALES veya eş-

değer puanın %50’si ile bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için

tezli yüksek lisans not ortalamasının %25’inin toplanmasıyla elde edilecek puanlar en yüksek-

ten başlayarak sıralanır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer pua-

nın %50’si, bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek

lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve yapılacak yetenek sınavının/portfolyo inceleme-

sinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %25’inin toplamı alınarak hesaplanır.
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(3) ALES şartı aranmayan programlarda giriş başarı puanı; lisans sonrası doktoraya

başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans not ortalamasının %65’i

ve yapılacak yetenek sınavının/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun

%35’inin toplamı alınarak hesaplanır.

(4) Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Yetenek sınavı/portfolyo in-

celemesi veya mülâkat/yazılı notu 50’nin veya giriş başarı notu 70’in altında olan adaylar sı-

navdan başarısız sayılır. Giriş başarı notu 70 veya üzerinde, yetenek sınavı/portfolyo incelemesi

veya mülâkat/yazılı notu 50 veya üzerinde olanlar, belirlenen kontenjanlar dâhilinde kesin kayıt

hakkı kazanır. Giriş başarı notunun eşit olması halinde sırasıyla ALES, yetenek sınavı/portfolyo

incelemesi veya mülâkat/yazılı sınav notu ile bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için li-

sans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik

verilir. Yetenek sınavına/portfolyo incelemesine veya mülâkata/yazılıya girmeyen adaylar de-

ğerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü

MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından denk-

lik/okul tanıma belgesi kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

doktora ve sanatta yeterlik programına başvuranlarda anadilleri dışında İngilizce, Fransızca,

Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden

yabancı dil sınavından en az 55 puan almak ve enstitü yönetim kurulu tarafından ilgili program

için belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili başkanlığın görüşü ve enstitü yönetim

kurulu kararıyla belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul

edilir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularında bütünleşik doktoraya ve yüksek lisansa

girecekler için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not döküm-

lerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bil-

gisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER)

en az C1 düzeyinde alınan bir belgeyi enstitüye vermeleri zorunludur. Resmi dili Türkçe olan

yabancı uyruklu öğrencilerden, lisans/tezli yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış

olan yabancı uyruklu öğrencilerden ve yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak aday-

lardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Bir-

liği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalar ile gelen yabancı uy-

ruklu hükümet burslusu öğrenciler; 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerde belirtilen hükümlere bakıl-

maksızın programa kabul edilirler. Diğer yabancı uyruklu öğrenciler için 6, 7, 8 ve 9 uncu mad-

de hükümleri uygulanır.

Bilimsel hazırlık programı uygulama esasları

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edi-

len, ancak lisans/yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda

veya başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan-

larla ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu-

nun kararı ile bilimsel hazırlık dersleri aldırılabilir.
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(2) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı ders

olmak üzere ilgili başkanlık tarafından önerilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara

bağlanır. Bilimsel hazırlık dersleri lisans ya da kayıtlı olduğu program dışındaki lisansüstü

derslerden oluşabilir.

(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulanmaz.

(4) Bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen

derslerin yerine sayılamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tek-

rarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri ge-

çerlidir. Öğrencinin o dersten başarılı sayılması için asgari CC başarı şartını yerine getirmesi

gerekir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, lisansüstü not ortala-

masında hesaba katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, başvurmuş olduğu programa

başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması esas olmakla

birlikte; bilimsel hazırlık programı devam ederken ilgili başkanlığın önerisi ile lisansüstü prog-

ramına yönelik dersler de aldırılabilir. Bu derslerin sayısı ikiyi geçemez. Bilimsel hazırlık prog-

ramını başarıyla tamamlamayan öğrenciler lisansüstü derslerini tamamlamış sayılmaz.

(7) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok iki yarıyılıdır. Yaz eğitim-öğ-

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

başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, bir yılı aş-

mamak şartıyla bu Yönetmelikte belirtilen tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik

programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Bir lisans veya lisansüstü programı mezunu veya lisansüstü programı

öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, toplamda iki yarıyılı geçmemek

üzere, her yarıyılda en çok iki ders almak ve özel öğrenci olmak için başvuruda bulunabilirler.

Başvuru sahipleri, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere

özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğ-

renciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar; ancak, asıl öğrenciler gibi, dersi/dersleri al-

dıkları yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(3) Bilimsel hazırlık dönemi öğrencileri kayıtlı oldukları programlarda özel öğrenci

olarak ders alamazlar.

(4) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldıkları dersleri ve notları

gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

(5) Özel öğrenciler, ders almak için Senatoca belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(6) Özel öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.

(7) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin Üniversitemizden özel öğrenci olarak

aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisans-

üstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.
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Lisansüstü programlara başvuru için gerekli belgeler
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara başvuru, Üniversite tarafından ilan edilen

şekilde ve belirlenen takvime uygun olarak yapılır.
(2) Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan aday, girmek istediği en çok

iki programa başvurabilir ancak iki programı da kazansa bile bir programa kayıt yaptırabilir.
Başvuru için aşağıdaki belgeler istenir:

a) ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
b) Yabancı dil şartı olan programlar için yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar

çıktısı.
c) Yüksek lisans ve bütünleşik doktora programları için lisans, doktora/sanatta yeterlik

programları için tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı sureti, lisans/tez-
li yüksek lisans programını yurtdışında tamamlamış adaylardan diplomaları ile birlikte Yük-
seköğretim Kurulundan alınan denklik/okul tanıma belgesinin aslı veya onaylı sureti.

ç) Diplomaya esas teşkil eden, genel akademik başarı not ortalamasını içeren öğrenci
durum belgesi.

(3) Lisansüstü programlara başvuruda; tüm sorumluluk adayların kendilerine ait olmak
üzere ve kesin kayıtlarda belgelerin aslı veya onaylı suretleri ile ALES sonuç belgesinin aslı
veya bilgisayar çıktısını teslim etmek koşuluyla, elektronik ortamda da başvuru yapılabilir.
Gerçek dışı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların listesi asıl ve yedek

olarak enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Kesin
kayıt işlemleri enstitü tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak
yapılır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Bu aday-
ların yerine yedek listedeki adaylar sırasıyla ilan edilerek kabul edilirler. Yapılan ilanları ve bu
ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

Kayıt yenileme ve ilgili mevzuat kapsamında yeniden kayıt yaptırma
MADDE 15 – (1) Güz ve bahar yarıyılları başında ve akademik takvimde belirtilen ta-

rihlerde; tezsiz veya tezli ikinci öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ikinci öğretim ücre-
tini, uzaktan öğretim programında kayıtlı öğrenciler Senato tarafından belirlenen ders ücretini,
tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrenciler normal süre-
lerini aşmaları halinde katkı payını, yabancı uyruklu öğrenciler ise kayıtlı oldukları tezli/tezsiz
yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ya da uzaktan öğretim programlarına ait Senato tarafın-
dan belirlenen ücretleri ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlem-
lerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(2) Katkı payı, ders ücreti, ikinci öğretim ve benzeri ücretlerini ödemeyenlerin kaydı
yenilenmez, kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez ve
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Mazeretsiz iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Öğrencinin dilekçe ile başvurması halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı

olduğu programla ilişiği kesilir.
(5) Eğitim-öğretim başladıktan sonra; Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen

veya mezun olan öğrencilerin o yarıyıl için yatırmış olduğu öğrenci katkı payı veya öğrenim
ücreti iade edilmez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Ders seçimi

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler ders seçimlerini;

danışmanın yönlendirmesi ve onayıyla, danışmanı atanmayan öğrenciler ise danışmanı atanın-

caya kadar ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının yönlendirmesi ve onayıyla ya-

parlar.

Ders alma ve alınan derslerin kabulü

MADDE 17 – (1) Her program kendi alanında açılan dersleri zorunlu dersler ve seçmeli

dersler olarak iki gruba ayırır. Anabilim/anasanat dalı akademik kurul kararı ile zorunlu ders-

lerden yüksek lisans için en çok dört ders, doktora/sanatta yeterlik için en çok dört ders ve bü-

tünleşik doktora/sanatta yeterlik için en çok sekiz ders zorunlu ders sayısı olarak belirlenir ve

ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Öğrenci, toplam krediyi tamamlamak için al-

ması gereken diğer derslerini danışmanı ile birlikte belirler. Bu dersler; seçmeli dersler gru-

bundan veya Yönetmelikteki müeyyidelere bağlı kalınarak program dışından ya da zorunlu

dersler grubundan seçilebilir.

(2) Öğrenci, alacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında almamış olmak

kaydıyla, lisans derslerinden seçebilir. Ayrıca, Üniversite içinden kendi programı dışındaki bir

program veya enstitüden danışmanın onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla, başka bir dilde eğitim

verilen programlar dâhil, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik için en çok iki ders alabilir.

Ancak saydırılacak derslerin toplamı altıncı fıkra hükümlerine aykırı olamaz.

(3) Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce başka bir programdan almış olduğu ve

üzerinden üç yıl geçmemiş olan yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik için en çok iki dersi da-

nışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile

kayıtlı olduğu programa saydırabilir. Daha önce mezun olunmuş bir lisansüstü programdan

alınan dersler bu kapsam dışındadır. Saydırılacak derslerin toplamı altıncı fıkraya aykırı ola-

maz.

(4) Öğrenci, Üniversiteden özel öğrenci olarak son üç yılda aldığı en çok dört dersi

anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ile kayıt yaptırdığı programa saydırma talebinde

bulunabilir. Talep, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Disiplinler arası programlarda, ikinci fıkraya uygun olarak, öğrenciye kayıtlı olduğu

program dışından yüksek lisans ve doktora için en çok dört ders, bütünleşik doktora için ise en

çok sekiz ders aldırılabilir.

(6) Lisansüstü programlarda, saydırılacak ve başka programlardan alınacak derslerin

toplamı hiçbir şekilde dördü, bütünleşik programlarda ise sekizi geçemez.

(7) Aynı anabilim dalında hem Türkçe hem de İngilizce program açılmışsa, Türkçe

programa kayıtlı bir öğrenci, İngilizce programdan ders alabilir ve bu öğrenci aldığı dersleri

kendi anabilim dalından almış sayılır. İngilizce programa kayıtlı bir öğrenci Türkçe programdan

aldığı dersi/dersleri İngilizce programa saydıramaz. Öğrencinin aynı içerikli bir dersi, her iki

programdan da alması durumunda Türkçe programdaki dersi almış kabul edilir.
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(8) Her lisansüstü programda, “bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği”
konularını içeren en az bir dersin verilmesi zorunludur. Doktora programına kaydolanlar, yük-
sek lisansta alıp başarmış olmaları halinde, bu kapsamdaki bir dersi yeniden almazlar. Aynı
enstitü içinde ve birbirine yakın programlarda bu ders, ortak ders olarak açılabilir/seçilebilir
ve anabilim/anasanat dalı dersi olarak kabul edilir. Bu dersin, disiplinler arası enstitülerde ortak
ders olarak biri örgün ve biri uzaktan öğretimde olmak üzere açılması mümkündür.

Ders ekleme ve bırakma
MADDE 18 – (1) Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders

ekleme ve ders bırakma işlemleri, 16 ncı maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.
Eğitim-öğretim takvimi
MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlarda takip edilecek akademik takvim her yıl Se-

nato tarafından belirlenir.
Dersler ve kredi transferi
MADDE 20 – (1) Her enstitü; anabilim/anasanat dalı akademik kurul kararı ile verile-

cek derslerin içeriklerini, değerlendirme yöntemini, öğrenme çıktılarını ve başarı kriterleri ile
beraber ders kataloğunu Gazi Bilgi Paketinde yayımlar. Gerekli güncellemeler, her dönem dersi
veren öğretim elemanlarınca yapılır.

(2) Her yarıyıl, bilimsel hazırlık programları hariç, açılacak lisansüstü dersler ve bun-
ların sorumlu öğretim üyeleri anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenir. Anabilim/anasanat dalının gerekçeli önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri de ders
vermek üzere görevlendirilebilirler.

(3) Enstitülerin lisans eğitimi olmayan anabilim dallarındaki akademik kurul, o anabi-
lim/anasanat dalında ders veren mevcut dönemdeki öğretim üyelerinden oluşur. Mevcut dö-
nemdeki öğretim üyesi sayısı beş kişiden az ise, bir önceki dönemde ders veren öğretim üyeleri
de kurula dâhil edilir.

(4) Anabilim/anasanat dalındaki akademik kurullardan talep edilen bilgi ve belgelerin
enstitüye zamanında ulaştırılmaması halinde, söz konusu durum için enstitü yönetim kurulu
tarafından resen karar alınır ve uygulanır.

(5) Bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenir. Bir derse belirlenen sayının altında öğrencinin kayıt yaptırması halinde, bu öğrenciler
açılmış olan derslere yapacakları tercih dikkate alınarak geçiş yapabilirler. Bir dersi seçen öğ-
renci sayısının 15’i geçmesi durumunda o ders için; anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile birden fazla şube açılabilir ve gerekirse yeni şubelere
o alanda yetkin farklı öğretim üyeleri görevlendirilebilir.

(6) Bir öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki son üç yılda yurt içi/yurt dışı bir yük-
seköğretim kurumundan kayıtlı olduğu lisansüstü programda aldığı derslerden kayıtlı olduğu
anabilim/anasanat dalına ait olanlardan en çok dört ders, ilgili başkanlığın görüşü ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir. Daha
önce mezun olunmuş bir lisansüstü programdan alınan dersler bu kapsam dışındadır.

(7) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından alınan lisansüstü dersler, enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte
oldukları program için geçerli sayılır.
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(8) Danışmanlar, lisansüstü programlarda danışmanlığını yaptığı her öğrenci için

“uzmanlık alan dersi” açar. Öğrenci, her yarıyıl kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık

alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunca

danışmanın atandığı tarihte başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine, da-

nışmanla ya da enstitü ile ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu ders-

ler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(9) Öğrenci, danışmanının belirlenmesini takiben tez dönemi başlayana kadar geçen

dönemlerde danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersi yanında yine danışmanı tarafından

açılan tez hazırlık dersini alır. Tez hazırlık dersi bir AKTS kredisinden oluşur ve tez dönemi

başlayana kadar devam eder. Tez dönemine geçen öğrenci ise “tez çalışması” dersine kayıt olur

ve bu ders 30 AKTS kredisinden oluşur.

(10) Tez/dönem projesi ve uzmanlık alan dersinin sonuçları her yarıyıl sonunda danış-

man tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli/tezsiz yüksek lisans, dokto-

ra/sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora programlarında üst üste iki dönem veya tezsiz yüksek

lisans programları hariç diğer programlar için toplamda üç dönem tez/uzmanlık alan dersinden

başarısız olan ya da ardışık iki dönemin herhangi birinde başarısız, diğerinde ise kaydını yeni-

lemeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine

katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim üyesi tarafından izlenir.

Mazeret izni ve diğer ilgili durumlar

MADDE 22 – (1) Hastalık raporu ya da enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edile-

bilir mazereti olan öğrenciler, mazeretlerinin sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde bil-

dirmek kaydıyla, rapor süresince veya mazeretine uygun olarak verilecek süre zarfında izinli

sayılırlar. İzinli öğrenciler raporlu oldukları süre içerisinde sınavlara giremezler.

(2) Verilen izinler düşüldükten sonra devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğren-

ciler o dersten başarısız sayılırlar.

(3) İzin nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen ma-

zeret ara sınavına alınırlar. Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(4) Askerlik, yurt dışı eğitim, yurt dışı görev ve uzun süreli sağlık kurulu raporu ile bel-

gelenen hastalık sebebiyle eğitime devam edemeyen öğrenciler ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sa-

yılı Devlet Memurları Kanununun 104 ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık

izinleri, kadın memura doğum yapması halinde verilen ücretsiz izinler ve ilgili enstitü yönetim

kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler sebebiyle verilecek izinler öğrencilerin

azami sürelerine eklenir.

(5) Yukarıda belirtilen haller dışında kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders se-

çemezler. Yeterlik/tez aşamasında iseler danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi tara-

fından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler

öğrenim süresine dâhil edilir.

(6) Azami kayıt dondurma süresi bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta

1 yarıyıl, tezli yüksek lisansta 2 yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte 4 yarıyıldır.
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Ders dönemi sınavları, değerlendirme ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarından başka, dönem

sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. İlgili anabilim/ana-

sanat dalı tarafından belirlenen dönem sonu sınav programı ilgili başkanlıkça duyurulur.

(2) İlgili dersin öğretim üyesi tarafından dönem başında öğrenciye ilan edilen değer-

lendirme yöntemi ve başarı kriterleri ile öğrencinin başarısı değerlendirilir.

(3) Öğrenci başarısız olduğu bir dersi tekrar alabilir ya da yerine başka bir dersi seçe-

bilir. Öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek için ba-

şarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.

(4) Ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu

proje çalışması 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notunun hesaplanmasında

dönem içi ve dönem sonu değerlendirme notunun ağırlığı ilgili öğretim üyesinin değerlendirme

ve başarı kriterleri ile belirlenir. Dönem içi değerlendirme notunun ağırlığı en az %25, en çok

%75 olabilir. Ara sınavlara ve/veya dönem içi çalışmalara katılmayan bir öğrenci final ve bü-

tünleme sınavına giremez. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta

başarı harf notu en az CC, doktora, bütünleşik doktora ve sanatta yeterlikte başarı harf notu en

az CB olmak zorundadır. Uzaktan öğretimde, gözetimsiz yapılan ölçme, değerlendirme etkin-

liklerinin genel başarıya etkisi % 20'den fazla olamaz.

(5) Kredili bir dersin başarı harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir edi-

lir. Başarı harf notuna karşılık gelen katsayılar aşağıdaki gibidir:

Harf Notu Katsayı

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

DC 1,50

DD 1,00

FD 0,50

FF 0,00

(6) Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki

harfler kullanılır:

a) B: Başarılı.

b) K: Başarısız.

c) D: Devamsız.

ç) G: Sınava Girmedi.

(7) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu değeri o dersin

AKTS kredisi ile çarpılır ve elde edilen sonuç derslerin toplam AKTS kredisine bölünür. Her

ders için elde edilen ağırlık puanlarının toplamı öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasını

oluşturur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır. Öğrenci-

lerin kayıtlı olduğu program için aldığı veya saydırdığı kredili tüm dersler genel ağırlıklı not

ortalaması hesaplanmasında dikkate alınır. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (G) notu
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verilir ve başarı harf notu (FF) olarak işlem görür. Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltil-

mesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir. Bütün notlar öğrenci durum belgesine

geçirilir. Uzmanlık alan dersi, tez hazırlık dersi, dönem projesi ve tez çalışması gibi dersler ba-

şarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir. (B) ve (K) notları genel not ortalamasına

katılmaz.

(8) Mezuniyet için genel not ortalamasının; tezsiz/tezli yüksek lisansta en az 2,50/4,00;

doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı

halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.

(9) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine

getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D)

sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin başarı harf notu (FF) olarak işlem görür. Tez çalışması,

seminer ve dönem projesi gibi dersler başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir.

(B) ve (K) notları genel not ortalamasına katılmaz. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi

(G) notu verilir ve başarı harf notu (FF) olarak işlem görür.

(10) Öğrenci kabulü, vize, final, bütünleme ve diğer sınav sonuçlarına, yargı yolu açık

olmak üzere maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının

öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmesini izleyen en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdür-

lüklerine yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Enstitü yö-

netim kurulunca, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim üyelerinin görüşü de alınarak, sınav kâ-

ğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata belirlenirse düzeltilir. Maddi hata ilgili öğ-

renciye de gösterilerek en geç on beş gün içinde duyurulur.

(11) Uzaktan öğretim programları ile ilgili eğitim-öğretim esasları, bu Yönetmelikte

belirtilen tezsiz yüksek lisans programlarının esaslarına tabidir.

Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri

MADDE 24 – (1) Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve

46 ncı madde hükümleri, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslar, ilgili diğer mevzuat ve özel

ikili anlaşma hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile yeni fikirler/çözümler geliş-

tirme yeteneği kazanmasını veya sanatsal çalışmalar yapmasını sağlamaktır.

Tezli yüksek lisans programı süresi

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta ge-

çen 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. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve se-

miner dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü ba-

şarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmalarında

başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
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Danışman atanması ve derslerin belirlenmesi

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans, toplam 24 kredi ve 60 AKTS değerinden az ol-

mamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren

bir ders ile seminer dersi dâhil en az dokuz ders, tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi ve tez

çalışması ile birlikte en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz

olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer ve kredili derslerin AKTS değerleri

anabilim/anasanat dalı akademik kurulu önerisi ile ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(2) Enstitü yönetim kurulu; anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine her

öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri

arasından bir danışman atar. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla

beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye gönderir.

Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir. Üniversitede, ça-

lışma konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, enstitü yö-

netim kurulu tarafından, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, Üniversite içinde

başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi de

birinci danışman olarak atanabilir. Danışman atamada; öğretim üyesi uzmanlık alanı ve danış-

manlık yükleri dikkate alınır. Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışman gerektirdiği du-

rumlarda, Üniversite kadrosu dışında görev yapan, yurt içi veya yurt dışı herhangi bir yüksek-

öğretim kurumundaki öğretim üyesi veya üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta

yeterlik derecesine sahip bir kişi ikinci danışman olarak atanabilir. Bu atama danışmanın talebi

ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararı

ile yapılır. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üni-

versite tarafından atanan danışman da ikinci danışman olarak kabul edilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık

sayısının üst sınırı Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca belirlenir. Bu sayının düşürül-

mesine veya sadece 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, ya-

bancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programda kayıtlı

görünen ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri

gerekçe göstererek %50 artırılmasına enstitü yönetim kurulu karar verir. İki adet ortak danış-

manlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans proje da-

nışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışman atanana kadar

ilgili anabilim/anasanat başkanlığı tarafından yürütülür.

(5) İlgili başkanlığın belirlediği program çerçevesinde, derslerin tamamlanacağı dö-

nemde öğrenciye bir seminer dersi verilir. Seminer dersinin not değerlendirmesi; dersi yürüten

öğretim üyesi tarafından başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak yapılır.

(6) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanının uygun gördüğü tez önerisini

tez dönemine kaydolduğundan itibaren en geç üç ay içerisinde enstitüye verir. Tez önerisi, ens-

titü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(7) Danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli

talebinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni bir danışman atanır.

Atama işlemi, danışman belirleme ile ilgili maddelere göre yapılır. Danışmanlığını sürdürürken
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yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin danışmanlığı altı ayın sonunda ken-

diliğinden sona erer. Öğrenci ve danışmanın birlikte talebi halinde danışman değişikliği altı

aydan önce de yapılabilir. İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında

başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı ken-

diliğinden sona erer. Ancak, tezini bitirme aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için öğren-

cinin ve danışmanın birlikte talebi halinde üç aya kadar enstitü yönetim kurulu kararıyla da-

nışmanlık görevi uzatılabilir. Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren, bi-

limsel araştırma kurumlarına görevlendirilen ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış

olan danışmanlıkları, istemeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(8) Bilimsel hazırlık almayan öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi

sırasında alınmamış olması koşulu ve danışmanın önerisi ile lisans derslerinden seçilebilir. Ay-

rıca alınacak bu dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve

enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-

lerden de seçilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

Senato tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önün-

de sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezi savunmaya alınmadan önce, danış-

manın onayı alınarak enstitüye sunulur.

(2) Öğrencinin danışmanıyla birlikte hazırladığı en az bir adet bildirisinin, bir ulusal

ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş

olması, bir adet bilimsel makalesinin ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul

edilmiş/yayımlanmış olması, tez çalışmasıyla ilgili en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış

olması şartlarından birini yerine getirmesi, yüksek lisans tez savunma jürisinin kurulması için

ön şart olarak aranır.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan ve ikinci fıkradaki şartları sağlayan öğrenci, tezin is-

tenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman tezin yazım kurallarına uygun-

luğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ilgili başkanlık aracılığıyla

enstitüye gönderir.

(4) Tezli yüksek lisans için tez jürisi; uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak da-

nışmanın kendisiyle birlikte önereceği beş öğretim üyesi ve ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının önereceği beş öğretim üyesi olmak üzere toplam on üye içinden, enstitü yönetim

kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim

kurumundan olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili anabilim/anasanat dalın-

dan, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci

danışmanı olan yüksek lisans tezleri için jüri beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve ikinci da-

nışman da jüri üyesi olarak atanır. Tez jürisi; enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen

zorunlu sebepler dışında değiştirilemez. İlgili enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım

programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir

intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna

gönderilir.
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(5) Jüri üyelerinin atanmasından sonra öğrenci, on beş gün içinde tezini jüri üyelerine
teslim eder. Jüri üyeleri enstitünün yazılı davetiyle, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği
tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. İlgili jürinin
gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Süresi içinde tez savunmasının yapıla-
maması durumunda enstitü yönetim kurulu resen yeni bir jüri belirler. Jüri üyeleri, söz konusu
tez hakkında kişisel raporlarını hazırlar. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, ensti-
tünün ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından en az yedi gün önceden duyurulur. Tez sınavı;
tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilere açık
olarak yapılır. Dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl üye/üyeler ye-
rine yedek üye/üyeler, ilgili başkanlık tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri
toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından
tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelen-
dirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bi-
timinden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. Enstitü yönetim kuruluna ma-
zeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma
sınavına girmeyen öğrencinin durumu enstitü yönetim kurulu tarafından tespit edilir ve seki-
zinci fıkra hükmü uygulanır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili başkanlık
tarafından sınavı izleyen üç gün içinde kişisel raporlar ile birlikte enstitüye tutanakla bildirilir.
Ret kararı veren jüri üyesi/üyeleri gerekçeleri tutanağa eklenir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç üç ay
içinde aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen ya da düzeltme için
verilen ek süre sonunda tez savunmasına gelemeyen/giremeyen bir öğrenci, başarısız sayılır
ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Düzeltme için verilen ek süre sonunda tez savunmasına
gelemeyen/giremeyen bir öğrenci, yönetim kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olması ha-
linde yeniden tez savunma sınavına alınır.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı programda tezsiz yüksek lisans
programı olması kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve
benzeri gereklerini yerine getirmiş olması halinde kendisine tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir. Bu öğrenci, azami öğrenim süresini kullanmış ve tezsiz yüksek lisans koşullarını sağla-
yamamış ise, ek bir yarıyıl süre verilir ve süre sonunda başarılı ya da başarısız olarak enstitü
ile ilişiği kesilir.

(10) Azami öğrenim süresi sonunda, danışmanının da onayını alarak, jürisi belirlenmek
üzere tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belir-
tilmedikçe, Üniversiteye aittir.

(12) Tez, öğrenim görülen yüksek lisans program dilinde yazılır ve sunulur. Ancak ya-
bancı uyruklu ve/veya yurtdışı üniversitelerle ikili işbirliği/protokol kapsamındaki öğrencilerin
talebi, danışmanın uygunluk görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla İngilizce veya
Senato kararıyla farklı bir dilde de yazılabilir ve sunulabilir.

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                 27 Ocak 2017 – Sayı : 29961



Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek

lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyası ile birlikte elektronik
ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en
fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye
kadar mezun olamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
enstitü ile ilişiği kesilir. Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla, yüksek lisans tezini ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri ilgili enstitüye teslim
eden ve tezi tez yazım kurallarına uygun bulunan yüksek lisans öğrencisi, enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet tarihi, anasanat
programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı
sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.
İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğ-
retim Kurulu Başkanlığına gönderilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı
olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans ders kredisi/sayısı ve süresi
MADDE 30 – (1) Amacı öğrencinin mesleki konuda bilgi düzeyini artırmak, yapılan

araştırmalardan elde edilen bilgileri öğrenciye kazandırmak ve mevcut bilgilerin kullanımını
göstermek olan tezsiz yüksek lisans programı, toplam 33 krediden, 60’ı ders ve 30’u dönem
projesi olmak üzere 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araş-
tırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders de dâhil en az 11 ders ile dönem projesi dersinden
oluşur. Öğrenci dönem projesini aldığı 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. Öğrencinin üçüncü dönemde kalan ders/ders-
lerle birlikte Dönem Projesi Dersini de seçmesine izin verilir. Tezsiz yüksek lisans programı
ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi,
bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en
çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrenci-
nin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir. Bu prog-
ramların yürütülmesi tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin usullere tabidir. Tezli/tezsiz ör-
gün yüksek lisans programı öğrencileri uzaktan öğretim programlarından ders alamazlar. Uzak-
tan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulanmaz.

Proje danışmanı atanması ve derslerin belirlenmesi
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ilgili anabilim/

anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar bir öğretim üyesi veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim
görevlisi danışman olarak atanır. Danışmanın yükseköğretim kurumu dışında başka göreve
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atanması, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da ilgili başkanlığın veya öğ-
rencinin gerekçeli talebinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni
bir danışman atanır. Öğrencinin işlemleri danışmanı atanana kadar ilgili başkanlık tarafından
yürütülür.

(2) Danışman, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci ile beraber alın-
masına karar verilen dersleri sistemden onaylar.

(3) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla danışmanın önere-
ceği en çok üç lisans dersini seçebilir.

(4) Öğrenciler aldıkları dersleri ve dönem projesini üç yarıyılda tamamlamak zorunda-
dırlar. Bu süre sonunda gerekli koşulları yerine getiremeyen öğrenci başarısız sayılır ve enstitü
ile ilişiği kesilir. Öğrenci, dönem projesine ilgili yarıyılda kayıt yaptırmak, yarıyıl sonunda dö-
nem projesini tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, ayrıca ilgili başkanlığın belirlediği
ve danışmanının da katıldığı bir oturumda dönem projesini seminer olarak sunmak zorundadır.
Öğrencinin dönem projesi; danışmanı tarafından başarılı (B) veya başarısız (K) olarak değer-
lendirilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 32 – (1) 30 uncu maddede ifade edilen dersleri başarıyla tamamlayan tezsiz

yüksek lisans öğrencisi enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması almaya
hak kazanır ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir. Tezsiz yüksek lisans diplo-
ması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onay-
lanmış adı bulunur.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler Üniversitenin tezli yüksek lisans
programı için belirlediği asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına
geçiş yapabilirler. Tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin tezsiz yüksek lisans
programında aldıkları dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programın-
daki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Programın amaç ve kapsamı
MADDE 33 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
Doktora programı ve süresi
MADDE 34 – (1) Doktora programlarında; yüksek lisans derecesi aldıktan sonra dok-

toraya başlayan öğrenciler için programın normal süresi öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadı-
ğına bakılmaksızın sekiz yarıyıl, azami süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi aldıktan sonra dok-
toraya başlayan öğrenciler için programın normal süresi on yarıyıl azami süresi on dört yarı-
yıldır.
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(2) Doktora programı, yurt içi ve yurt dışı ortak doktora programı şeklinde de düzen-

lenebilir.

(3) Diş hekimliği ile ilgili doktora programlarının alan ve klinik çalışmaları, bu Yönet-

melik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara

bağlanır ve yürütülür.

Danışman atanması ve derslerin belirlenmesi

MADDE 35 – (1) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışmaları

ve tez savunma sınavından oluşur. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edi-

len öğrenciler için toplam 27 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak

koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders

ile seminer dâhil en az 10 ders ile tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, tez

önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Daha önce tezli yük-

sek lisans programında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içe-

ren bir ders almış öğrenciler bu dersi tekrar almak zorunda değildir. Bu öğrenciler 24 kredilik

9 ders alarak ders yükünü tamamlar. Doktora programı lisans derecesiyle kabul edilen öğren-

ciler için; en az 45 kredi ve 120 AKTS değerinde bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve

yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dâhil 17 ders, tez hazırlık dersi, uzmanlık alan

dersi, yeterlik dönemi, tez önerisi ve tez çalışmasıyla birlikte toplamda 300 AKTS kredisinden

oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Seminer ve kredili derslerin AKTS değerleri anabilim dalı akademik kurulu önerisi ile ilgili

enstitü kurulu tarafından belirlenir. Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği dersinin lisans-

üstü eğitiminde bir kez alınması yeterlidir.

(2) Enstitü yönetim kurulu; anabilim/anasanat dalı başkanlığının her öğrenci için en

geç birinci yarıyılın sonuna kadar Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından önere-

ceği bir öğretim üyesini danışman olarak atar. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğ-

rencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar

enstitüye gönderir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.

Üniversitede, çalışma konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ha-

linde, enstitü yönetim kurulu tarafından, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine

başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi de birinci danışman olarak atanabilir.

(3) Doktora programlarında birinci danışman atamada, öğretim üyesinin daha önce en

az bir tezli yüksek lisans öğrenci tezini birinci danışman olarak yönetmiş ve başarı ile tamam-

latmış olması şartı aranır. 8 inci maddenin beşinci fıkrasına göre öğrenci kabul eden programlar

için bu şart uygulanmaz.

(4) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık

sayısının üst sınırı Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca belirlenir. Bu sayının düşürül-

mesine veya sadece 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, ya-

bancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programda kayıtlı

gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri

gerekçe göstererek %50 artırılmasına enstitü yönetim kurulu karar verir. İki adet ortak danış-

manlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışman-

lığı bu sayıların dışında tutulur.
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(5) Öğrenciye danışman atamada; öğretim üyesi uzmanlık alanı ve danışmanlık yükleri
dikkate alınır. Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışman gerektirdiği durumlarda, Üni-
versite kadrosu dışında görev yapan, yurtiçi veya yurtdışı herhangi bir yükseköğretim kuru-
mundaki öğretim üyesi veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik dere-
cesine sahip bir kişi ikinci danışman atanabilir. Bu atama danışmanın talebi ve anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yurt içi ve yurt dışındaki
üniversiteler ile yürütülen ortak programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da
ikinci danışman olarak kabul edilir.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışman atanana kadar
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(7) 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 tamamlamayan veya 3.00/4.00
genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını yüksek lisans sonrası doktora yapanlar için on iki yarıyıl
sonuna kadar veya lisans sonrası doktora (bütünleşik doktora) yapanlar için 14 yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kaydolmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı
olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları ve aynı programda tezsiz yüksek lisans programı olması kaydıyla talepleri
halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu öğrencilere azami sürelerini kullanmış olma-
ları halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli koşulları sağlamaları için bir yarıyıl ek süre verilir.

(10) Danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerek-
çeli talebinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye enstitü yönetim ku-
rulunca yeni bir danışman atanır. Atama işlemi, danışman belirleme ile ilgili maddelere göre
yapılır. Danışmanlığını sürdürürken yurtdışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin
danışmanlığı altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci ve danışmanın birlikte talebi
halinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir. İstifa eden, altı aydan fazla süreyle
yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen
öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki dok-
tora öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde altı aya kadar enstitü yö-
netim kurulu kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir. Yükseköğretim kurumları arasında yer
değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında gö-
revlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, isteme-
leri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(11) Mezun olunmuş bir programda alınmış hiçbir ders başka bir programda yeniden
saydırılamaz.

(12) Bir öğrencinin; enstitünün başka anabilim/anasanat dallarından, Üniversitenin di-
ğer enstitülerinden, farklı yükseköğretim kurumlarından aldığı ya da saydırdığı derslerin top-
lamı dörtten fazla olamaz. Ancak ortak program yürüten anabilim dalları için 17 nci maddenin
üçüncü ve altıncı fıkraları dikkate alınır.
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Doktora yeterlik sınavı

MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konularda bilgi

derinliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora programının ders yükümlülüklerini

başarıyla ve en az 3.00/4.00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına

girmeye hak kazanırlar. Genel not ortalaması 3.00/4.00’ın altında olanlarda bu şart sağlanana

kadar danışmanın uygun göreceği ders/dersler tekrar aldırılır. Bu derslerin alımı sırasında geçen

süre, azami süreden kullanılmış sayılır.

(2) Doktora yeterlik sınavları güz ve bahar dönemleri sonunda olmak üzere yılda iki

kez yapılır. Yeterlik aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına girecek olan öğrenci, sınava gireceği

dönemde ders kayıt sisteminden yeterlik aşamasını seçer. Yeterlik sınavında başarılı olamayan

öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü

ile ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, her eğitim öğretim yılı için enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora

yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları ha-

zırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi

kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden

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

Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü sınavı, öğretim

elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır. Sınavların ağırlıkları eşit olarak değerlendirilir. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı

ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız ol-

duğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ye-

terlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Jüri tarafından yazılı sınavda

başarılı bulunan öğrenci doksan dakikayı geçmeyecek şekilde sözlü sınava alınır. Sözlü sınav-

dan da başarılı olan öğrenci yeterlik sınavını başarmış sayılır. Yazılı sınavda başarılı bulunan

ancak sözlü sınavda başarısız olmuş öğrenci bir sonraki yeterlik sınavında sadece sözlü sınava

alınır. Sözlü sınavda başarılı bulunursa yeterlik sınavını geçmiş sayılır. Başarısız bulunursa

enstitü ile ilişiği kesilir. Yazılı ve sözlü sınavlarda öğrenciye, doktora yaptığı anabilim/anasanat

dalıyla ilgili sorular sorulur. Sınav sonuçları, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili baş-

kanlık tarafından gerekçeli karar ile birlikte başarılı ya da başarısız olarak enstitüye bildirilir.

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

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

girmek zorundadır. Belirtilen sürelerde yeterlik dönemine kayıt yaptırmayan veya sınava gir-

meyen öğrenci enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmadığı takdirde başa-

rısız sayılır. Enstitü yönetim kurulunca mazeretleri kabul edilenlere yeni sınav hakkı verilir.

(6) Öğrenci, beşinci fıkraya aykırı olmamak koşuluyla, yeterlik sınavına ilk girişi, ma-

zeretsiz olarak ve bir defaya mahsus, dönem başında enstitü yönetimine yazılı başvuru yaparak

erteleme talebinde bulunabilir. Ertelemenin kabul edilmesi ek bir dönem verilmesi anlamına

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

lamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-

masını isteyebilir. Öğrenci, jürinin önerip enstitü yönetim kurulu ile kesinleşen dersleri başar-

mak zorundadır.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az 8 dersini başarı ile

tamamlamış bir öğrenci tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın da görüşü

alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı

ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz tez izleme

komitesi oluşturulmayan öğrencinin danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanlığına aktarılır.

Öğrenciye yeni bir danışman atanır veya danışman ve öğrencinin istemesi durumunda aynı da-

nışman tekrar atanabilir.

(2) Tez izleme komitesi; danışmanın kendisi ile birlikte önereceği başka bir

anabilim/anasanat veya yükseköğretim kurumundan toplam üç öğretim üyesi ile ilgili başkan-

lığın, anabilim/anasanat dalı içinden ya da başka bir anabilim/anasanat dalı veya yükseköğretim

kurumundan önereceği üç öğretim üyesi arasından enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Tez izleme komitesi, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Kalan iki üyenin

biri ilgili anabilim/anasanat dalı içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim

kurumundan veya Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından seçilir. Tez izleme

komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının belirlenmiş olan tez konusu ile uyumlu olmasına,

özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında tez izleme komitesi üyelerinin farklı disiplinden

olmasına ve ilgili disiplinin öğretim üyelerinin de görev almasına dikkat edilir. İkinci danışman

komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki

dönemlerde, danışmanın gerekçeli görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(3) Yurt dışı ile yürütülen ortak programlarda, danışman veya ikinci danışman tez izleme

komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantısından önce ilgili başkanlığa

iletir. Tez izleme komitesi gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

Tez önerisi savunması

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde

yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme

komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, söz konusu öneri ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez önerisi savunması izleyicilere açık olarak yapılır.

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

dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. İlgili anabilim/anasanat dalı

başkanlığı tez izleme komitesinin kararını gerekçeleri ile birlikte tez önerisi savunmasını izle-

yen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir.

(4) Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.
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(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve/veya yeni
bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi görev-
lendirilebilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danış-
manı ve/veya tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına
alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-
Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan ça-
lışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ça-
lışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Karar, ilgili başkanlık tara-
fından toplantıyı izleyen üç gün içinde bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir. Başarısızlık du-
rumunda gerekçeler de tutanağa eklenir.

(7) Tez izleme komitesinin belirlenen aralıklarda toplanmaması durumunda Tez İzleme
Komitesi değerlendirme sonucu “başarısız” kabul edilir. Tez izleme komitesi toplanarak ya da
toplanmadan üst üste iki kez veya toplamda üç kez “başarısız” sonucun oluşması halinde öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Öğrencinin doktora tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme

komitesi raporu sunulması gerekir.
(2) Öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanan tez yazım kurallarına uy-

gun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Doktora tezi savunmaya alın-
madan önce, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez enstitüye
sunulur.

(3) Öğrencinin danışmanıyla birlikte hazırladığı en az bir adet bilimsel makalesinin;
SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ya da Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca Doçentlik
sınavında kabul edilen alan indekslerinde yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması (DOI
numarası almış olmak), şartlarından birini yerine getirmesi doktora tez savunma jürisinin ku-
rulması için ön şart olarak aranır.

(4) Yayın şartını sağlayan öğrenci, tez danışmanının da onayını alarak jürisi belirlenmek
üzere doktora tezini enstitüye teslim eder.

(5) Doktora tez jürisi; uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışmanın tez iz-
leme komitesi üyeleri ile birlikte önereceği beş öğretim üyesinden ve ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önereceği beş öğretim üyesi içinden, enstitü yönetim kurulu kararı ile belir-
lenir. Doktora jürisi, tez izleme komitesi ile birlikte en az ikisi başka bir yükseköğretim kuru-
munun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-
susunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda
jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, birisi Üniversite içinden, diğeri başka bir yükseköğ-
retim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci danışmanı olan doktora tezleri
için jüri yedi asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve ikinci danışman da jüri üyesi olarak atanır. Tez
jürisi enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen zorunlu sebepler dışında değiştirilmez. İl-
gili enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri
üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
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(6) Öğrenci, en geç 15 gün içinde, enstitü yönetim kurulunca atanan jüri üyelerine tezini
teslim eder. Jüri üyeleri enstitünün yazılı davetiyle, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği
tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Dilekçe
ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl üye/üyeler (Tez İzleme Komitesi üye-
leri hariç) yerine yedek üye/üyeler ilgili başkanlık tarafından tez savunma sınavına davet edilir
ya da ilgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı bilgisi
jüri toplanma süresinin en geç son günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bil-
dirilir. Süresi içinde ya da erteleme süresi sonunda tez savunmasının yapılamaması durumunda,
enstitü yönetim kurulu resen, içinde öncelikli olarak Tez İzleme Komitesi üyelerinin yer aldığı
yeni bir jüri belirler. Öğrenci, en geç on beş gün içinde, enstitü yönetim kurulunca resen atanan
asıl ve yedek jüri üyelerine tezini teslim eder. Kurulan yeni jüri en geç bir ay içinde toplanır.
Birinci danışman haricinde, ikinci danışman ya da Tez İzleme Komitesi üyesinin/üyelerinin
savunma sınavına katılmaması durumunda diğer yedek üye/üyeler toplantıya çağrılır. Jüri üye-
leri, söz konusu tez hakkında kişisel raporlarını hazırlar. Tez savunma sınavının yapılacağı yer
ve tarih, enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından en az yedi gün önceden
duyurulur. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-
lümünden oluşur ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilere açık olarak yapılır. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına gir-
memesi/girememesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı
gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim
kurulunca kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde ye-
niden savunmaya alınır. Enstitü yönetim kuruluna mazeret sunmayan, mazereti kabul edilme-
yen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrenci için 39 uncu mad-
denin dokuzuncu fıkrası hükümleri uygulanır.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili başkanlık
tarafından sınavı izleyen üç iş günü içinde kişisel raporlar ile birlikte enstitüye tutanakla bildi-
rilir. Ret kararı veren jüri üyesinin/üyelerinin gerekçesi tutanağa eklenir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç altı
ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunur.

(9) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.

(10) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde 35 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

(11) AKTS kredilerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez
önerisi kabul edilen fakat azami öğrenim süresi sonunda, danışmanının da onayını alarak jürisi
belirlenmek üzere tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve bu öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre
azami süresinden sayılır.

(13) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı aksi belirtil-
medikçe Üniversiteye aittir.
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(14) Tez, öğrenim görülen doktora program dilinde yazılır ve sunulur. Ancak yabancı

uyruklu ve/veya yurt dışı üniversitelerle ikili işbirliği/protokol kapsamındaki öğrencilerin talebi,

danışmanın uygunluk görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla İngilizce veya Senato

kararıyla farklı bir dilde de yazılabilir ve sunulabilir.
Doktora diploması
MADDE 40 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan ve yayın şartını sağlayan öğrenci, tezin

istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman tezin yazım kurallarına uy-
gunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Doktora tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, doktora tezinin ciltlenmiş ve
jüri üyelerince imzalanmış en az bir kopyası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az bir
kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek
zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar mezun olamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.
Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezini
ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri ilgili enstitüye teslim eden ve tezi tez yazım kural-
larına uygun bulunan doktora öğrencisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla doktora diploması
almaya hak kazanır. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. İlgili enstitü ta-
rafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda,
bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkan-
lığına gönderilir. Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Programın amaç ve kapsamı
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; özgün ve nitelikli bir sanat ese-

rinin ortaya konulmasını, üstün bir yaratıcılık ve uygulamayı amaçlayan doktora eş değeri bir
yükseköğretim programıdır.

Başvuru şartları
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

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

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-
lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-
rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-
dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.
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(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
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.

(4) Değerlendirmelerde ALES puanının ağırlığı %50’dir. Enstitüler yalnız ALES puanı
ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan
edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar
fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci
fıkra hükümleri uygulanır.

Sanatta yeterlik programı ve süresi
MADDE 43 – (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
yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin
enstitü ile 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 enstitü ile ilişiği kesilir.

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

(5) Sanatta yeterlik programı, yurt içi ve yurt dışı ortak program şeklinde de düzenle-
nebilir.

Danışman atanması ve derslerin belirlenmesi
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programı; ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, re-

sital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen
öğrenciler için toplam yirmi yedi krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az ol-
mamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren
bir ders ile bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği dersi ile seminer dâhil en az on ders ile
tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere
en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise; en az
kırk beş kredi ve 120 AKTS değerinde seminer dâhil onyedi ders ile tez hazırlık dersi, uzmanlık
alan dersi ve tez çalışması ile birlikte toplamda 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi
ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer ve kredili
derslerin AKTS değerleri anabilim dalı akademik kurulu önerisi ile ilgili enstitü kurulu tara-
fından belirlenir.
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(2) Enstitü yönetim kurulu; anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için en geç birinci ya-

rıyılın sonuna kadar üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesini

danışman olarak atar. Enstitü anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber belir-

lediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye gönderir. Tez danışmanı

ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Üniversitede, çalışma konusuyla ilgili

gerekli niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, enstitü yönetim kurulu tarafından

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine başka bir yükseköğretim kurumundan bir

öğretim üyesi de birinci danışman olarak atanabilir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında birinci danışman atamada, öğretim üyesinin daha

önce en az bir tezli yüksek lisans öğrenci tezini birinci danışman olarak yönetmiş ve başarı ile

tamamlatmış olması şartı aranır.

(4) Yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesi başına düşen danış-

manlık sayısının üst sınırı Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca belirlenir. Bu sayının ge-

rekçelendirilerek azaltılmasına veya %50’ye kadar artırılmasına ilgili enstitü yönetim kurulu

karar verir. İki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.

(5) Öğrenciye danışman atamada; öğretim üyesi uzmanlık alanı ve danışmanlık yükleri

dikkate alınır. Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışman gerektirdiği durumlarda, üni-

versite kadrosu dışında görev yapan, yurt içi veya yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kuru-

mundaki öğretim üyesi veya üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik dere-

cesine sahip bir kişi ikinci danışman atanabilir. Bu atama danışmanın talebi ve anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yurt içi ve yurt dı-

şındaki üniversiteler ile yürütülen ortak programlarda, diğer üniversite tarafından atanan da-

nışman da ikinci danışman olarak kabul edilir.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışman atanana kadar

ilgili başkanlık tarafından yürütülür.

(7) 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 tamamlamayan veya

3.00/4.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Kredili derslerini başarıyla bitiren ancak tez çalışmasını, yüksek lisans sonrası gi-

renler için on iki yarıyıl sonuna kadar, lisans sonrası girenler için on dört yarıyıl sonuna kadar

tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kaydolmuş öğrencilerden, kredili

derslerini ve/veya azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, sanatta yeterlik

tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri

diğer şartları yerine getirmiş olmaları ve aynı programda tezsiz yüksek lisans programı olması

kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu öğrencinin azami süresini

kullanmış olması halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli koşulları sağlaması amacıyla bir ya-

rıyıl ek süre verilir.
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(10) Danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerek-

çeli talebinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye enstitü yönetim ku-

rulunca yeni bir danışman atanır. Atama işlemi, danışman belirleme ile ilgili maddelere göre

yapılır. Danışmanlığını sürdürürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin

danışmanlığı altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci ve danışmanın birlikte talebi

halinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir. İstifa eden, altı aydan fazla süreyle

yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen

öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki sa-

natta yeterlik öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde altı aya kadar

enstitü yönetim kurulu kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir. Yükseköğretim Kurumları

arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurullarında veya bilimsel araştırma kurum-

larında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlık-

ları, istemeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(11) Mezun olunmuş bir programda alınmış hiçbir ders başka bir programda yeniden

saydırılamaz.

(12) Bir öğrencinin; enstitünün başka anabilim/anasanat dallarından, Üniversitenin di-

ğer enstitülerinden, farklı yükseköğretim kurumlarından aldığı ya da saydırdığı derslerin top-

lamı dörtten fazla olamaz. Ancak, ortak program yürüten anabilim dalları için 17 nci maddenin

üçüncü ve altıncı fıkraları dikkate alınır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 45 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen

yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışma-

larını jüri önünde sözlü olarak savunur.

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

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

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

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

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

karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-

nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı

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

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

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi üniversitesi dışından

öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup ol-

madığı 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.
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(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 enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 28 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 46 – (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 diploma almaya hak
kazanır. Enstitü yönetim kurulu 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 enstitü ile ilişiği ke-
silir.

(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.

(4) Sanatta yeterlik çalışması, öğrenim görülen program dilinde yazılır ve sunulur. An-
cak yabancı uyruklu ve/veya yurt dışı üniversitelerle ikili işbirliği/protokol kapsamındaki öğ-
rencilerin talebi, danışmanın uygunluk görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla İn-
gilizce veya Senato kararıyla farklı bir dilde de yazılabilir ve sunulabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Elektronik ortam kullanılarak sınavların yapılması

MADDE 47 – (1) Lisansüstü programlarda tez izleme/savunma sınavı, salt çoğunluğun
fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dışında bu-
lunması durumunda sesli ve görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir.

Özel anlaşmalar

MADDE 48 – (1) Üniversite ile resmi veya özel kurum/kuruluşlar arasında yapılan ve
Senato tarafından onaylanan özel anlaşmalar çerçevesinde bu anlaşmaların öngördüğü koşullara
göre de lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla öğrenci kabul edilebilir.
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Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve
3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ens-
titülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Ens-
titü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 50 – (1) 19/4/2015 tarihli ve 29331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve be-

lirlenmiş süreler Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.
(2) YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yayımı tarihinden önce aynı

anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında dördüncü maddenin se-
kizinci fıkrası uygulanmaz.

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

Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2001 tarihli ve 24558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamuk-
kale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetme-
liğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Merkez, 2 nci maddede yazılı amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri
yürütür:

a) Atatürk ve Türk İnkılâp Tarihi ile ilgili bir ihtisas kitaplığı ve arşivi oluşturmak,
b) Kendi faaliyet alanı içindeki konularda sergiler açmak,
c) Her düzeydeki öğrenciler arasında Türklük bilincini geliştirici sözle veya resimle

anlatım yarışmaları düzenlemek ve bunları ödüllendirmek,
ç) Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak,
d) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini okutan her düzeydeki öğretim elemanla-

rına yardımcı olmak, aralarındaki fikir alışverişini ve bilimsel dayanışmayı sağlamak,
e) Yakın ve uzak çevreye de, millî veya mahallî günlerde toplantılar düzenleyerek konu

ile ilgili aydınlatıcı bilgileri aktarmak, bu yolda resimden, musikiden ve temsillerden de ya-
rarlanmak,

f) Yukarıda belirtilen konularda konferanslar, seminerler ve her türlü bilimsel toplantılar
düzenlemek.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/7/2016 tarihli ve 29771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(e) Tek ders sınavı: Bütünleme sınav sonuçlarına göre bulunduğu sınıfta ilk yılını oku-

yan ve staj dersleri, seçmeli dersler ve ortak zorunlu dersler hariç olmak üzere zorunlu ders-

lerden en çok bir dersten, devamsızlık hariç, sınıfta kalan öğrenciye tek ders sınav hakkı verilir.

Tek ders sınavına girebilmek için öğrencinin final sınavına girme hakkını elde etmesi gerekir.

Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından

sonra üç iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Bu

süre sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılmaz. Öğrencinin, yapılan bu sınav-

dan başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az  altmış puan alması gerekir. Bu sınavlar Aka-

demik Takvimde belirlendiği tarihte yapılır. Başarılı olamayanlar bu dersi tekrar ederler. Ortak

zorunlu dersler ve seçmeli derslerden başarısız olunması diğer derslerin herhangi birinden tek

ders sınavına girilmesine engel teşkil etmez. Ayrıca 5 inci sınıf staj sınavından başarısız olan

öğrenciler için tek ders sınavı uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(MHG/2014-07)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2017-02)

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kalitest

Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görev-

lendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-07)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2179 kimlik kayıt numarası tahsis edilen

ve Levazım Mah. Yazgülü Sok. Aydın Sit. 1. Kısım C4 Blk. No:1 D:33 Beşiktaş/İSTANBUL

34340 adresinde bulunan Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/7/2016 29771
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10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

(305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değer-

lendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından

onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA TTO MÜHENDİSLİK BELGELENDİRME

DENEY HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN ULUSAL TEKNİK ONAY

KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2016-10)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2017-03)

MADDE 1 – 30/9/2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Mal-

zemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında TTO Mühendislik Bel-

gelendirme Deney Hizmetleri Limited Şirketinin Ulusal Teknik Onay Kuruluşu Olarak Görev-

lendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2016-10)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Huzur Mahallesi, 1137 Sokak, No:12/2 Çankaya/

ANKARA adresinde yerleşik TTO Mühendislik Belgelendirme Deney Hizmetleri Limited Şir-

keti (TTO)’nin 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzeme-

lerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

tarafından ulusal teknik onay kuruluşu olarak görevlendirilmesine ilişkin duyuruyu yapmaktır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN

LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR

HAKKINDA TEBLİĞ (VII-128.7)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(VII-128.7b)

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye

Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında

Tebliğ (VII-128.7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“ğ) Sınav Kurulu: Kağıt ortamındaki sınavların fiilen yapılmasından sorumlu olan SPL

bünyesindeki kurulu,”
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“ı) SPL: Kurul tarafından, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda

çalışanların veya çalışacakların lisans sınavlarını yapma ve lisans verme, lisans sahibi kişilerin

sicilini tutma, Kurulun düzenlemeleri çerçevesinde yapılan bildirimlerle ilgili kayıtları tutma

ve lisanslarla ilgili eğitim programları düzenlemekle yetkilendirilen Sermaye Piyasası Lisanslama

Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Lisanslama sınavları, Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde,

bu Tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak SPL tarafından yapılır. Sınavlarda çoktan seçmeli

sorular sorulur. Sınavlar elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak gerçekleştirilebilir. Sınav

başvuru esasları, başvuruda bulunacak kişilerde aranacak nitelikler, sınav şekli, alt konu baş-

lıkları, soru adetleri, soruların puan ve ağırlıkları gibi hususlar SPL’nin internet sitesinde açık-

lanır.

(2) Sınav başvuruları internet üzerinden kabul edilir. Sınav giriş belgeleri de yine aday-

lar tarafından internet üzerinden alınır. Sınav giriş belgeleri ayrıca sınava katılacak adayların

adreslerine postalanmaz. Sınava girecek kişilerin başvuruları üzerinde gerekli incelemeler ya-

pıldıktan sonra sınava girmesi uygun bulunanlar, sınav tarihinin 15 gün öncesinden sınav tari-

hine kadar SPL’nin veya SPL’nin işbirliği yaptığı kuruluşun internet sitesinden fotoğraflı sınav

giriş belgelerini yazdırarak alırlar. Başvurular, aşağıdaki hususlardan birinin varlığı halinde

reddedilebilir:

a) Başvuru sahibinin bu Tebliğde aranan koşulları taşımaması,

b) Başvuruya eklenmesi gereken bilgi ve belgelerin eksik olması,

c) Verilen bilgi ve belgelerin doğru olmaması ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtma-

ması.

(3) Sınavların elektronik ortamda yapılması durumunda bu hususa ilişkin esaslar SPL

tarafından hazırlanan ve Kurulca onaylanan bir yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en

az 50 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 ol-

ması gerekmektedir. Bir lisansı almak amacıyla girilmesi gerekli sınav konularının hepsinden

bir defada başarılı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, ilk sınav başvurusunda il-

gili lisansın sınav konularının tamamının seçilmesi zorunlu değildir. Sınav konularından her-

hangi birinden alınan notun 50’nin veya aritmetik ortalamanın 60’ın altında olması halinde,

izleyen sınavlarda geçerli not almak amacıyla istenilen sınav konularının seçilmesi mümkündür.

Geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki not ge-

çerliliğini korur.

(2) Bir lisansla ilgili sınav konularından geçerli not almak için, ilk kez girilen sınav ta-

rihinden itibaren herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ilgili lisans için

gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru üzerinden 3 yıldan

daha uzun bir süre geçmiş sınav tarihlerinde alınan notların dikkate alınabilmesi için ilgili sınav

konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.
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(3) Daha önce almaya hak kazanılan lisanslar dolayısıyla başarılı olunan sınav konula-

rına, gerekli olması halinde ilgili lisansın yenileme eğitiminin tamamlanması koşuluyla, daha

sonraki lisans sınavlarında tekrar girilmeyebilir, sadece fark konuların sınavları alınabilir. Aynı

şekilde, bir lisans almaya hak kazanılmış olunmasa dahi, daha önce herhangi bir lisansı almak

için girilen sınavlar sonucunda başarılı olunan sınav konularına, daha sonraki diğer lisans sı-

navlarında tekrar girilmeyebilir, sadece fark konuların sınavları alınabilir. Ancak bu durumda

da, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru

üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş sınav tarihlerinde alınan notların dikkate alına-

bilmesi için ilgili sınav konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.”

“(5) Sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sı-

nırlama yoktur. Ancak, aynı konudaki sınavların arasında en az 60 gün olur. Elektronik ortamda

yapılan sınavlara katılanlar, sınav tarihlerinden önceki veya sonraki 60 gün içinde yapılacak

kağıt ortamındaki sınavlara da girebilirler.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Kağıt ortamında yapılan sınavlara katılan adaylardan;

a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan

anlaşılanların,

b) Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya ver-

diği veya kopya çekilmesine imkan sağladığı tespit edilenlerin,

c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasını sınava sokanların,

ç) Sınav kurallarına uymayanların,

sınavları Sınav Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır.

(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayı-

lanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunun kararıyla belir-

lenecek süre boyunca, elektronik ortamda yapılan sınavlar da dahil, açılacak hiçbir sınava alın-

mazlar. Gerek sınavların geçersiz sayılmasına gerekse sınavlara alınmamaya ilişkin Sınav Ku-

rulu kararlarına karşı, kişiler kendilerine bildirimin tebliğini izleyen 7 iş günü içinde yazılı ola-

rak Kurula itiraz edebilirler. Bu itirazlar Kurul tarafından 15 iş günü içinde incelenip karara

bağlanır ve sonuç itiraz edene Kurul tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Elektronik ortamda yapılan sınavlara katılan adaylardan;

a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan

anlaşılanların,

b) Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya ver-

diği veya kopya çekilmesine imkan sağladığı tespit edilenlerin,

c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasını sınava sokanların,

ç) Sınav kurallarına uymayanların,

sınavları Yönetim Kurulu kararıyla geçersiz sayılır.

(4) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayı-

lanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Yönetim Kurulu kararıyla belirle-

necek süre boyunca, kağıt ortamında yapılan sınavlar da dahil, açılacak hiçbir sınava alınmazlar.
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Gerek sınavların geçersiz sayılmasına gerekse sınavlara alınmamaya ilişkin Yönetim Kurulu

kararlarına karşı, kişiler kendilerine bildirimin tebliğini izleyen 7 iş günü içinde yazılı olarak

Kurula itiraz edebilirler. Bu itirazlar Kurul tarafından 15 iş günü içinde incelenip karara bağlanır

ve sonuç itiraz edene Kurul tarafından yazılı olarak bildirilir.

(5) Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde, katılanların tümü

için geçerli olmak üzere ilgili sınavlar Kurul kararıyla iptal edilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Kağıt ortamında yapılacak sınav sonuçlarına itiraz başvurusu, so-

nuçların internette ilanını izleyen 7 iş günü içinde internet üzerinden SPL’ye yapılır. İtirazları

Sınav Kurulu 15 iş günü içinde karara bağlar. Sınav Kurulunun kararlarına karşı, kararın ilgiliye

tebliğini izleyen 7 iş günü içinde Kurula yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul itirazlara ilişkin

kararını 15 iş günü içinde verir.

(2) Elektronik ortamda yapılacak sınav sonuçlarına itiraz başvurusu, sonuçların inter-

nette ilanını izleyen 7 iş günü içinde internet üzerinden SPL’ye yapılır. İtirazları SPL 15 iş günü

içinde inceleyerek sonucu başvuru sahibine bildirir. SPL inceleme sonucuna karşı, inceleme

sonucunun başvuru sahibine tebliğini izleyen 7 iş günü içinde Kurula yazılı olarak itiraz edi-

lebilir. Kurul itirazlara ilişkin kararını 15 iş günü içinde verir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(1) Kağıt ortamındaki sınavların etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere Sınav

Kurulu oluşturulur. Sınav Kurulu 5 üyeden oluşur. Üyeler, Kurul Başkanı tarafından bir başkan

ve bir de başkan vekili belirlenmek suretiyle seçilir. Üyelerin en az 3’ü Kurul meslek personeli

veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip kişiler arasından seçilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Kağıt ortamında yapılacak sınavlar Sınav Kurulu tarafından yürü-

tülür. Sınav Kurulunun operasyonel hizmetleri SPL tarafından yerine getirilir. Kağıt ortamında

yapılacak sınavlara ilişkin olarak Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınavlara ilişkin iş akışını belirlemek,

b) Sınav sorularının hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek,

c) Soru hazırlaması istenecek kişi ve kurumlar ile soruları gözden geçirecek kişileri be-

lirlemek, söz konusu kişilerle iletişime geçerek soruların hazırlanmasını fiilen sağlamak,

ç) Kurul meslek personeli, ilgili sermaye piyasası kurumlarının temsilcileri, akademis-

yenler ve alanında uzman diğer kişilerden belirleyeceği kişilere, sınavlara katılacak adaylara

yönelik çalışma notları hazırlatmak,

d) Sınav sorularını gözden geçirerek sınav soru setlerini sınava hazır hale getirmek, bu

amaçla sorularda gerekli değişiklikleri yapmak,

e) Sınavlarda sorulacak soruların gizliliğini temin etmek ve sınavlar için gerekli gü-

venlik önlemlerini almak,

f) Adayların sınava kabulü ile ilgili konularda nihai kararı vermek,

g) Ölçme ve değerlendirme sonuçlarını analiz etmek,
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ğ) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak.

(2) Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyulması halinde lisans türleri, sınav konuları ve sınav

soruları ile ilgili konularda çalışmak üzere komisyonlar kurabilir veya danışmanlık hizmeti

alabilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Lisans sahibi olanlar her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine

katılmak zorundadırlar. Lisans yenileme eğitimlerinin içeriği ve yapılış usulleri SPL tarafından

belirlenir ve Kurulun onayı ile uygulanır. Lisans yenileme eğitimleri SPL tarafından veya

SPL’nin işbirliği yaptığı kuruluş tarafından düzenlenir.

(2) İlk lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında ilgili lisans için gerekli sınav

notlarının alındığı son sınav tarihi esas alınır.

(3) Lisans yenileme eğitimleri sonunda sınav yapılmaz. Ancak, eğitimin içeriğinde bu-

lunabilecek not verilmeyen değerlendirme sorularının doğru cevaplanması ve eğitim süresinin

en az %90’ına katılım zorunludur. Bu zorunluluklara uymayanlar eğitimi yeniden almak zo-

rundadırlar.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Soru hazırlama sürecinin herhangi bir aşamasında görev alanlar,

Sınav Kurulu üyeleri, SPL’ye danışmanlık hizmeti verenler ve SPL’nin ilgili personeli göreve

başlamadan önce bu Tebliğe ve SPL esas sözleşmesine uyacaklarını, uymadıkları takdirde

SPL’nin uğrayacağı zararları karşılayacaklarını yazılı olarak beyan ederler.

(2) Soru hazırlama sürecinin herhangi bir aşamasında görev alanlar, Sınav Kurulu üye-

leri, SPL’ye danışmanlık hizmeti verenler ve SPL’nin diğer personeli sıfat ve görevleri dolayı-

sıyla, SPL'ye, ilgililere veya üçüncü kişilere ait öğrendikleri her türlü kişisel bilgileri ve sırları,

mevzuatla izin verilen haller haricinde, herhangi bir surette açıklayamazlar, doğrudan veya do-

laylı olarak kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlama veya başkalarını zarara uğratma

amacıyla kullanamazlar. Bu yükümlülük söz konusu kişilerin görevlerinden ayrılmalarından

sonra da devam eder.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) SPL tarafından alınacak sınav ücreti, sınav sonucuna itiraz ücreti,

lisans belgesi ücreti, sicil tutma ücreti, lisans yenileme eğitimi ücreti ve mevzuatla zorunlu tu-

tulan uygulamalara ilişkin diğer her türlü ücret Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurulun

onayı ile kesinleşir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sınav notlarının geçerlilik esasları ile ilgili geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının son cüm-

lesinde yer alan, geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde

önceki notun geçerliliğinin korunacağına ilişkin hüküm, 24/12/2016 tarihinden itibaren yapıl-

mış olan veya yapılacak sınavlarda uygulanır.”

MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Büyükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2015/282 
KARAR NO : 2016/1315 
Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve 

Karar numarası yazılı 29/09/2016 tarihli ilamı ile 155/2 maddesi gereğince 7300 TL ADLİ 
PARA, 100 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Memiş ve Hatice oğlu, 17/02/1968 
doğumlu, Nevşehir, Kozaklı, Kanlıca mah/köy nüfusuna kayıtlı ÇETİN ERYILMAZ tüm 
aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince karar özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, İlan olunur. 11295 

—— • —— 
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2015/387 
KARAR NO : 2016/349 
Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama, Mühür Bozma suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 14/04/2016 tarihli ilamı ile 228/1, 228/1, 203/1 maddesi 
gereğince 20 TL ADLİ PARA, 100 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mazhar ve Zübeyde 
oğlu, 01/01/1980 doğumlu, Diyarbakır, Silvan, Susuz mah/köy nüfusuna kayıtlı AZİZ KARA tüm 
aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, İlan olunur. 11296 

—— • —— 
Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2008/494 
KARAR NO : 2011/485 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı 21/11/2011 tarihli ilamı ile sanıklar ANA STRATILA ve LUDMILA GROITA haklarında 
TCK nun 204/1, 62/2, 53/1, 231/8 maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile 
cezalandırılmalarına iş bu cezalarının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, 

SANIK ANA ION STRATİLA Yvhn ve Marea kızı 20/08/1985 doğumlu ve SANIK 
LUDMILA GROITA Vasile ve Yulia kızı 04/11/1985 doğumlu tüm aramalara rağmen 
bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Edirne Ağır Ceza 
Mahkemesi nezdinde itiraz haklarının bulunduğu, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, İlan olunur. 11395 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DÜZELTME İLANI 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ): 

25 Ocak 2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, T.C. Başbakanlık 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na ait (İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi 

Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi) ihale ilan metninin 2’inci Maddesi’nin (a) bendi 

aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

2 - İhale konusu arsa satış karşılığı gelir paylaşım işinin; 

a) Niteliği, türü ve miktarı: İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi 791 

Ada 2 Parseldeki 20.776,34 m2 Yüzölçümlü Taşınmazın Satışı ve Transfer Merkezi Alanında 

Otopark Yapılması 712/1-1 

—— • —— 
FABRİKAMIZIN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİ YAPTIRILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamızın 1 (bir) yıllık (2017 yılı için) bağımsız dış denetimi, teklif alma usulüyle 

yaptırılacaktır. 

2 - Teklifler en geç 06.02.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

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

 714/1-1 

————— 

PASTALIK SUSAM VE SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 kg Pastalık Susam ve 10.000 kg 

Simitlik Susam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 03.02.2017 Cuma günü saat 10.30’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 03.02.2017 Cuma günü saat 10.30’e kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 74 - 71 

 715/1-1 
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3.500 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı 

(II) ihtiyacı 3.500 adet Masaüstü Bilgisayar teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06/02/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 716/1-1 
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CCTV KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı CCTV Kamera Sistemi teknik şartnamesine ve Ip Kameralar için Axis, Bosch, 

Huawei, Hikvision (Haikon), Panasonic, Pelco, Sony markalarından birine uygun uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesinin, IP kameralar için markasının, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 06.02.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine Ip 

Kameralar için Axis, Bosch, Huawei, Hikvision (Haikon), Panasonic, Pelco, Sony markalarından 

birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili 

iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 717/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine Ait Bursa İli, Mudanya İlçesi, Esence 

Mahallesi, 632 Parsel Sayılı 237.800,00 m² Yüzölçümlü Taşınmazın Peşin Satışı 

Tahmin Edilen Bedel : 42.804.000,00.- TL + KDV 

Geçici Teminat %3 : 1.284.120,00.- TL 

 

S. 

NO İLÇESİ KÖYÜ-MEVKİİ PARSEL TOPLAM m2 

BELEDİYE 

HİSSESİ 

İMAR 

DURUMU 

1 Mudanya Esence-Yalı 632 237.800,00 Tam Arsa 

 

2886 sayılı D.İ. Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuş 

olup İhalesi Belediyemiz Encümeninde 07.02.2017 Salı günü saat 15:00’de yapılacaktır. 

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dai. Bşk.’na bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği 

gibi 500,00 TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir. 

 

İSTENEN EVRAKLAR 

ŞİRKETLER ŞAHISLAR 

1 İmza Sirküleri 1 İmza Beyannamesi 

2 Vekil İse Vekaletname 2 Vekil İse Vekaletname 

3 

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, 

İstekli Adına Katılan Kişinin Noter 

Tasdikli İmza Sirküleri 

3 

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli 

Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza 

Beyannamesi 

4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 4 Nüfus Kayıt Örneği. 

5 
Geçici Teminat Yatırdığına Dair 

Makbuz  
5 İkametgah Senedi 

6 Şartname Alındığına Dair Makbuz 6 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 

7 Ticaret Sicili Gazetesi 7 Şartname Alındığına Dair Makbuz 

8 
Bursa Büyükşehir Belediyesinden 

Borcu Yoktur Belgesi 
8 

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu 

Yoktur Belgesi 

 

İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale 

Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir, ilan olunur. 

http://www.bursa.bel.tr 604/1-1 
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İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KRİBLAJ VE TORBALAMA TESİSLERİNİN 

ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ PAZARLIK USULÜ 

(KAPALI ZARF) İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2017/37186 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. Asma Köprü Yanı 

ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 286 - 416 20 01 

  Faks: 0 286 - 416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr 

2 - İhale konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇLİ Müdürlüğüne ait Kriblaj ve Torbalama Tesislerinin 

01.03.2017 - 31.08.2017 tarihleri arası 12 kişi, 01.09.2017 

- 31.12.2017 tarihleri arası 20 kişi ile 10 (on) ay süreli 

94.800 ton kömürün satışa hazırlanması işi. 

b) Yapılacağı yer : TKİ Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ 

ÇANAKKALE 

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihi olan 01.03.2017 tarihinden itibaren 

31/12/2017 tarihine kadardır. 

3 - İhalenin 

a) İhale usulü : Açık İhale 

b) Yapılacağı yer : Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Tarihi ve saati : 17 ŞUBAT 2017 CUMA Günü - Saat 15.00 

d) Dosya no : 2017 - 03/KÇLİ - KRİBLAJ 

4 - İhaleye ait dökümanlar: ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adreslerinden görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların KDV dahil 150,00 TL (Posta yoluyla: 160,00 TL) Ziraat 

Bankası Çan Şb TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ŞbTR13 0001 2009 

6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka 

hesaplarına yatırılması karşılığı yukarıdaki adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler en geç 17.02.2017 saat 15.00’a kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 

idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 7 (yedi) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 697/1-1 
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TRAFO MERKEZİ İŞLETME HİZMETİ ALINACAKTIR 

TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğünden: 

154 kV. BİSMİL-1, ERGANİ ÇİM, ÇAĞ-ÇAĞ, ETİFOSFAT, PS-3/A İDİL VE ŞIRNAK 

İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin 

Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması işi ile 

ilgili hizmetler, 4734 sayılı KİK 3-g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2017/38767 

1 - İdarenin; 

1.1. Adı : TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü/BATMAN 

1.2. Adresi : Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 BATMAN 

1.3. Telefon ve faks numarası : 488 2150408-488 2150412 

1.4. Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin; 

2.1. Niteliği, türü ve miktarı : TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğünden: 

  154 kV. BİSMİL-1, ERGANİ ÇİM, ÇAĞ-ÇAĞ, 

ETİFOSFAT, PS-3/A İDİL VE ŞIRNAK İletim 

Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri 

hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname 

ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı 

yolu ile yapılması işi 

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

BİSMİL/DİYARBAKIR, ERGANİ/DİYARBAKIR, 

NUSAYBİN/MARDİN, MAZIDAĞI/MARDİN, 

İDİL/ŞIRNAK VE MERKEZ/ŞIRNAK 

2.3. İşin süresi : Fiili devir tarihinden itibaren 365x3 = 1095 

(Bindoksanbeş) gündür. 

3 - İhalenin 

3.1. Yapılacağı yer : TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü BATMAN 

3.2. Tarihi ve saati : 03.02.2017 Cuma günü saat: 11:30 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

a) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

b) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

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

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış 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. 

4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 
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c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. 
Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

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

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 
yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 
yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
4.3.3. İş hacmini gösteren belgeler 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturalar, 

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

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

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. 

4.4 - MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU 
BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER: 

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

4.4.1.1. İsteklinin Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 

verdiğini gösteren belge veya belgeler. 
4.4.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamuda veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 
belgeler. 
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4.4.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme 

teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli 

Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. 

Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları “İşletme Elemanları Puan tablosu”na 

yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

4.5. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya 

istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini 

gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları 

ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 

tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 

süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu veya özel Sektörden alınmış İş Bitirme Belgesi, İş 

Denetleme ve İş Yönetme belgeleridir. 

4.6 - Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir. 

İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen, 

- Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik santralının tesis edilmesi veya işletilmesi 

- 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının işletilmesi, 

- 154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak 

tesis edilmesi, 

İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü, Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 

Batman (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir. Doküman almak isteyen istekliler 

idarenin T.C Ziraat Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041 nolu hesabına 100,00,-TL 

(Yüz TL) yatırarak banka dekontu karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

7.2. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. (Değişik ibare: 07/06/2014-29023 R.G./27. 

md.) Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak 

gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, 

doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az 

beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare, talebin alındığı 
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tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince 

imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın 

postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. 

Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir 

şekilde sorumlu tutulamaz.” 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü Muhaberat 

Servisine - Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza 

ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. 706/1-1 

————— 
TRAFO MERKEZİ İŞLETME HİZMETİ ALINACAKTIR 

154 kV. DODAN, KIZILTEPE-2, PS-4 MİDYAT, SİLVAN, PS-3 SİLOPİ VE 

ULUDERE İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili 

hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile 

yapılması işi ile ilgili hizmetler, 4734 sayılı KİK 3-g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2017/38778 

1 - İdarenin; 

1.1. Adı : TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü/BATMAN 

1.2. Adresi : Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 BATMAN 

1.3. Telefon ve faks numarası : 488 2150408-488 2150412 

1.4. Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin;  

2.1. Niteliği, türü ve miktarı : TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğünden: 

  154 kV. DODAN, KIZILTEPE-2, PS-4 MİDYAT, 

SİLVAN, PS-3 SİLOPİ VE ULUDERE İletim Trafo 

Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, 

işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve 

Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı 

yolu ile yapılması işi 

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

KURTALAN/SİİRT, KIZILTEPE/MARDİN, 

MİDYAT/MARDİN, SİLVAN/DİYARBAKIR, 

SİLOPİ/ŞIRNAK, ULUDERE/ŞIRNAK 
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2.3. İşin süresi : Fiili devir tarihinden itibaren 365x3 = 1095 

(Bindoksanbeş) gündür. 

3 - İhalenin 

3.1. Yapılacağı yer : TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü BATMAN 

3.2. Tarihi ve saati : 03.02.2017 Cuma günü saat: 11:00 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

a) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

b) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 
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4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

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

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:  

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış 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.  

4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;   

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,  

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.  

Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3.3. İş hacmini gösteren belgeler  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  
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Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır.  

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. 

4.4 - MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU 

BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER: 

4.4.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4.1.1. İsteklinin Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 

verdiğini gösteren belge veya belgeler. 

4.4.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamuda veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.4.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme 

teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli 

Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. 

Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları “İşletme Elemanları Puan tablosu”na 

yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.  

4.5. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya 

istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini 

gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları 

ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 

tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 

süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu veya özel Sektörden alınmış İş Bitirme Belgesi, İş 

Denetleme ve İş Yönetme belgeleridir. 
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4.6 - Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir.  

İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen, 

- Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik santralının tesis edilmesi veya işletilmesi  

- 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının işletilmesi, 

- 154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak 

tesis edilmesi, 

İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü, Batı Raman Yolu 2. Km. P.K:50 

Batman (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir. Doküman almak isteyen istekliler 

idarenin T.C Ziraat Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041 nolu hesabına 100,00,-TL 

(Yüz TL) yatırarak banka dekontu karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  

7.2. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. (Değişik ibare: 07/06/2014-29023 R.G./27. 

md.) Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak 

gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, 

doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az 

beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare, talebin alındığı 

tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince 

imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın 

postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. 

Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir 

şekilde sorumlu tutulamaz.” 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü Muhaberat 

Servisine - Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza 

ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. 707/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Melikgazi Belediye Başkanlığından: 

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Küçükali Mahallesinde geçici 5. ada 1 blok olmak üzere brüt 

142 m² 52 daire + 1 görevli dairesi+brüt 204,65 m² 2 adet dükkan inşaatı 2886 sayılı Devlet ihale 

Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İli: Kayseri, İlçesi: Melikgazi, Semti: Küçükali, Pafta Ada/Parsel: Geçici 5. ada 

1 - İhale 14.02.2017 tarihinde Salı günü saat 14:30 da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci 

Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 6.880.659,42 TL. (altımilyon sekizyüzseksenbin 

altıyüzellidokuz lira, kırkiki kuruş) dır. 

(Bu bedel inşaat maliyet toplamıdır.) 

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte; 

A - Kanuni ikametgahı olması, 

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi, 

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 

Sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri, 

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi, 

G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

Ekonomik kriterler ; 

H - İstekliler geçici teminat olarak muammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat 

vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür. 
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I - İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10 undan az olmamak üzere 

kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest 

mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu 

I - İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri ve İş hacmini gösteren belgeler 

İ - İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına 

dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi. 

J - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye 

ibraz edilmesi. 

İş deneyim belgeleri; 

K - İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel 

sektörde muhammen bedelinin (en az %80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %80’i oranında 

denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, 

ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyim belgesi 

L - Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden 

istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden 

alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının 

İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. 

M - Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği 

Mimarlık t́ır. 

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya 

mimarların en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis 

olup %50 - %50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür. 

N - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

Ö - İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 

yüklenicilere yaptırılamaz. 

P - İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir. 

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği 

tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde 

bulundurmak zorundadır. 
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Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 

1 

1 

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR 

İNŞAAT TEKNİKERİ 

  

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına 

göre iş başında bulundurmadığı takdirde; 
 

1- (Mesleki unvan) için TL/Gün 

 MÜHENDİS & MİMAR 

TEKNİKER 

200 

100 
 

Ceza uygulanır. 

4 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm 

Müdürlüğü adresinde görülebilir 300 TL yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı 

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

zorunludur 

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü 

ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi 

şarttır. 

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir. 

9 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre inşaat üzerinden tapu devirleri şu 

şekilde yapılacaktır. 

• İnşaat % 20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır. 

• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar 

kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hak edilen tapu devri miktarının %20 

sini içeride tutularak tapu devri yapılmayacaktır. 

• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca % 90 tapu devri yapılacaktır. 

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır. 

• Blok 24 ayda tamamlanacaktır. 

• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre 

verilmeyecektir 

• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare 

tarafından yapılacaktır. 

İlan olunur. 600/1-1 
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BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI 

Milli Savunma Bakanlığından: 

1 - "AFYON, ÇUKURHİSAR VE ESKİŞEHİR POL TESİSLERİNDE BETON 

KAPLAMALI SAHALARIN VE MERDİVEN RESTORASYONU" YAPIM İŞİ, 

2 - "ANTALYA VE ÇUKURHİSAR POL TESİSLERİNDE BETON KAPLAMALI 

SAHA VE İRTİBAT YOLLARININ RESTORASYONU" YAPIM İŞİ, 

3 - "TÜRKİYE BATI ANADOLU BORU HATTI SİSTEMİNDEKİ TESİSLERİN 

ASBEST VE OTURTMA ÇATILARIN RESTORASYONU" YAPIM İŞİ, 

4 - "MERSİN TANK ÇİFTLİĞİNDE TEL ÇİT VE KAPLAMALI SAHALARIN 

RESTORASYONU" YAPIM İŞİ, 

5 - "BANDIRMA VE EDİNCİK TANK ÇİFTLİĞİ TEL ÇİT ONARIMI" YAPIM İŞİ 

6 - "İZMİT TANK ÇİFTLİĞİ İLE SANDIKLI POMPA İSTASYONU ARASI YÜKSEK 

BASINÇLI HAT VANALARININ DEĞİŞİMİ" YAPIM İŞİ, 

7 - "İNEGÖL POMPA İSTASYONU İLE BANDIRMA TANK ÇİFTLİĞİ ARASI 

YÜKSEK BASINÇLI HAT VANALARININ DEĞİŞİMİ" YAPIM İŞİ, 

8 - "BALIKESİR, BANDIRMA, ARİFİYE TANK ÇİFTLİKLERİNDEKİ AKARYAKIT 

TANKLARININ RESTORASYONU (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK 

HİZMETLERİ" İŞİ, 

YUKARIDA ADI GEÇEN 8 FARKLI İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) 

MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI 

KARARNAME ESASLARI İLE MSY.:202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI 

HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; 

İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN, HER BİR İŞİN ÖN DUYURUSU İÇİN AYRI AYRI 

HAZIRLANMIŞ DİLEKÇE VE VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK AŞAĞIDA 

YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ 

HAZIRLAYARAK, 1,2 VE 3 NUMARALI İŞLER İÇİN 21 ŞUBAT 2017 SALI GÜNÜ SAAT 

11.00’E KADAR, 4 VE 5 NUMARALI İŞLER İÇİN 23 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 

11.00’E KADAR, 6,7 VE 8 NUMARALI İŞLER İÇİN 24 ŞUBAT 2017 CUMA GÜNÜ SAAT 

11.00’E KADAR, AŞAĞIDAKİ ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK 

TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER 

DİKKATE ALINMAYACAKTIR. 

ADRES: 

MSB LOJİSTİK GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (İNŞ.-EML.) 

İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TLF: 402 43 11) 

BAKANLIKLAR/ANKARA 669/1-1 
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MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN 

AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA 

TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA 

ARZ EDİLMİŞTİR. 

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, DİZEL 

MOTOR, MUHTELİF ALÜMİNYUM, KOMPRESÖR, JENERATÖR, TEZGAH, MUHTELİF 

YÜZER VASITA, PİK, GALVANİZLİ ÇELİK HALAT, STOK FAZLASI (ARAÇ) 

MALZEME, MUHTELİF YAĞ, NAMLU, HALAT SARMA MAKARASI, SONDAJ MATKAP 

UÇLARI VE PARÇALARI, İŞ MAKİNESİ PALETİ VE TANK PALETİ TEKERİ, DEMİR 

ÇELİK TALAŞI, PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ, AYIKLAMASI EKONOMİK OLMAYAN 

MALZEME, DİĞER LASTİK (AMONYUM NİTRAT TORBASI), TAVAN VİNCİ, TANK VE 

İŞ MAKİNESİ ZİNCİRİ, YAĞ REGÜLATÖRÜ, MOTORBİSİKLET, BENZİNLİ MOTOR, 

ELEKTRİK MOTORLARI, KARKAS VASFINDA JANTSIZ ARAÇ DIŞ LASTİK, DİZEL 

TEKNE MOTORU, LASTİKLİ TANK PALETLERİ, KAUÇUK-PLASTİK KAPLAMALI 

TAMBUR VE BORU, KARIŞIK TEL, İNŞAAT DEMİRİ VE KALORİFER TESİSAT 

BORUSU, YAĞLI TİP TRAFO, BAKIR KAPLAMALI DEMİR-ÇELİK TEL, D.ÇELİĞE 

LASTİK AKUPLELİ TANK PALET, D.ÇELİĞE LASTİK AKUPLELİ PAD (TAKOZ), 

D.ÇELİK TANK (KAZAN) VB. MALZ. HURDALARI. 

 

 İHALE TARİHİ İHALE SAATİ  İHALE YERİ 

 07 ŞUBAT 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 14 ŞUBAT 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 21 ŞUBAT 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 28 ŞUBAT 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır.  

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 0 312 384 10 65 - 0 312 384 03 07/175-174 

ALİAĞA HUR. MD. : 0 232 625 11 20/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 0 318 224 28 98 

SEYMEN HUR. MD. : 0 262 341 37 97/124-126 

 739/1-1 



27 Ocak 2017 – Sayı : 29961 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 27 Ocak 2017 – Sayı : 29961 

 



27 Ocak 2017 – Sayı : 29961 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 27 Ocak 2017 – Sayı : 29961 

 

 



27 Ocak 2017 – Sayı : 29961 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 27 Ocak 2017 – Sayı : 29961 

 



27 Ocak 2017 – Sayı : 29961 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 27 Ocak 2017 – Sayı : 29961 

 



27 Ocak 2017 – Sayı : 29961 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 27 Ocak 2017 – Sayı : 29961 

 



27 Ocak 2017 – Sayı : 29961 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 27 Ocak 2017 – Sayı : 29961 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Faik ve Gülüzar Albayrak Ferdi İhya Toplumu İnşa Eğitim Kültür ve 

Sosyal Hizmetler Vakfı 

VAKFEDENLER: Faik Albayrak, Ali Fuat Albayrak, Orhan Albayrak, Gülsüm Albayrak, 

Gökçen Coşkun Albayrak 

Vakfın İkametgahı: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/10/2016 tarihli ve E:2015/559, 

K:2016/395 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: İnsanların aile bağlarını kuvvetlendirmek ve sosyal dayanışmalarını 

artırmak; vatan ve millet sevgilerini pekiştirip çoğaltmak; insanlarımızın sosyal, kültürel, eğitim, 

sağlık ve ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak, manevi gelişmelerine yardımcı olmak ve 

kamil insan olmalarına katkı sağlamak 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 5000.- TL Nakit ve Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Aşağı 

Mumcu Mahallesi 474 ada 21 pafta, 110 parsel (eski 63) sayılı kâgir ev ve arsa ile aynı yer 474 

ada, 121 parsel sayılı arsa ve 122 parsel sayılı gayrimenkulün 1. kat 3. Nolu bağımsız bölümü 

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Öncelikle İstanbul’da Kurulu Ensar Vakfına, bu vakıf mevcut değilse İstanbul’da kurulu 

İlim Yayma Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 711/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco’nun Diyarbakır il sınırları içerisinde 

müştereken sahip bulundukları ARİ/TPO-NTP/K/L43-c3-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsat 

sahasındaki Güney Kırtepe - 14 lokasyon sahası ve enerji nakil hattı için gerekli olan ancak arazi 

malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması 

mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı 

bulunan Diyarbakır ili, Yenişehir ilçesi, Ekinciler köyündeki 652 parsel no.lu taşınmazın 1030,07 m2’ 

sinin irtifak hakkı ve 32 m2’sinin pilon yeri (mülkiyet) olmak üzere toplam 1062,07 m2’lik 

kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar 

verilmesi için 30.12.2016, 10.01.2017 ve bunları tamamlayan 12.01.2017 tarihli dilekçeleriyle 

müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 704/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Öveçler, 27885 ada, 8 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 2 (iki) ay süre ile geçici olarak 
durdurularak 26.07.2008 tarihli ve 28085 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 166197 Ticaret Sicil 
No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 102 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alize Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Alize Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1443 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 734/1/1-1 
————— 

Ankara İli, Çankaya İlçesi, 27914 ada, 7 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim 
faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 
05.05.2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 33145 Ticaret Sicil No ile Antalya 
Ticaret Odasına kayıtlı 27 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Anadolu Yapı Denetim Müh. 
Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri 
ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş 
almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Anadolu Yapı Denetim Müh. Ltd. Şti.’nin 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1450 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/2/1-1 
————— 

Ankara ili, Sincan ilçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 880 ada, 8 nolu parsel üzerindeki yapıyı 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 31.10.2006 tarihli ve 26332 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 155792 
Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 264 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Ankara Soylu Yapı Denetim A.Ş.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Ankara Soylu Yapı Denetim A.Ş.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1461 sayılı Oluru ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/3/1-1 
————— 

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 42142 ada, 4 parsel üzerindeki 881718 YİBF nolu yapıyı 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 351617 
Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 1750 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
AVS Çimtaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
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AVS Çimtaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1463 sayılı Oluru ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 734/4/1-1 
————— 

Ankara İli, Mamak İlçesi, 36628 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim 
faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 
05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 55/1214 Ticaret Sicil No ile 
Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 25 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Canlar Yapı Denetim 
Ticaret Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Canlar Yapı Denetim Ticaret 
Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1456 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/5/1-1 
————— 

Ankara ili, Çankaya ilçesi, 2894 ada, 23 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim 
faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 
01.05.2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 53/2597 Ticaret Sicil No ile 
Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denar Yapı Denetim 
Araştırma A.Ş.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Denar Yapı Denetim Araştırma 
A.Ş.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1447 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/6/1-1 
————— 

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 42875 ada, 10 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı 
Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim 
faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 
05.01.2011 tarihli ve 27806 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 158162 Ticaret Sicil No ile 
Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 119 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ekin Tek Yapı 
Denetim Müş. Tic. Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Ekin Tek Yapı 
Denetim Müş. Tic. Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1455 sayılı Oluru ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 734/7/1-1 
————— 

Ankara İli, Pursaklar İlçesi, 214 ada, 19 parsel üzerindeki 111499 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 97899 Ticaret Sicil 
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No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erdem İnşaat 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Erdem İnşaat Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1465 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/8/1-1 
————— 

Ankara ili, Pursaklar ilçesi, 214 ada, 19 parsel üzerindeki 111534 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 97899 Ticaret Sicil 
No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erdem İnşaat 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Erdem İnşaat Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1464 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/9/1-1 
————— 

Ankara İli, Çankaya İlçesi, 4896 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim 
faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurularak 
18.06.2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 160397 Ticaret Sicil No ile 
Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 135 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Grup Yapı Denetim 
Tic. Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Grup Yapı Denetim Tic. Ltd. 
Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1459 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/10/1-1 
————— 

Ankara İli, Çankaya İlçesi, 27640 ada, 13 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim 
faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurularak 
10.04.2008 tarihli ve 26843 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 155558 Ticaret Sicil No ile 
Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 131 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kaytek Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Kaytek Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1452 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/11/1-1 
————— 

Ankara İli, Çankaya İlçesi, 27937 ada, 3 parsel üzerindeki 186015 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 81240 Ticaret Sicil 
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No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 123 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Makroform 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Makroform Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1457 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/12/1-1 
————— 

Ankara İli, Çankaya ilçesi, Gökkuşağı Mahallesi, 27916 ada, 7 nolu parsel üzerindeki 
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 05.05.2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 156080 
Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 311 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Meda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun 
ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Meda Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1445 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/13/1-1 
————— 

Ankara İli, Altındağ İlçesi, 4470 ada, 14 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim 
faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurularak 
21.07.2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 171303 Ticaret Sicil No ile 
Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 300 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mertaş Yapı Denetim 
Hizmetleri Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Mertaş Yapı Denetim 
Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1448 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/14/1-1 
————— 

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Akpınar Mahallesi, 28028 ada, 6 nolu parsel üzerindeki yapıyı 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici 
olarak durdurularak 15.08.2008 tarihli ve 26968 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 155755 
Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 107 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Metropol Yapı Denetim A.Ş.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun 
ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Metropol Yapı 
Denetim A.Ş.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1451 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/15/1-1 
————— 

Ankara İli, Sincan İlçesi, 270 ada, 10 parsel üzerindeki 578691 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
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denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 220066 Ticaret Sicil 
No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 588 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztek Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Öztek Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1460 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/16/1-1 

————— 
Ankara İli, Çankaya ilçesi, Öveçler Mahallesi, 27765 ada, 2 nolu parsel üzerindeki yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 

gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurularak 05.05.2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 53/2710 

Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 10 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Rota Yapı Denetim Müş. Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 

Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 

maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 

Rota Yapı Denetim Müş. Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 

Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1446 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/17/1-1 

————— 
Ankara İli, Sincan İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, 224 ada, 20 nolu parsel üzerindeki 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 

gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici 

olarak durdurularak 28.10.2010 tarihli ve 27743 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 194006 

Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 414 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Sin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 

değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 

hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Sin Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 

Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1462 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/18/1-1 

————— 
Ankara İli, Mamak İlçesi, Gülveren Mah., 36061 ada, 4 nolu parsel üzerindeki yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 

gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurularak 25.08.2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 155563 

Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 69 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Sistem Ankara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 

Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 

maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
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Sistem Ankara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun 

Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1453 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 
İlgililere duyurulur.  734/19/1-1 

————— 
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesi, 45220 ada, 01 nolu parsel üzerindeki 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici 
olarak durdurularak 04.04.2011 tarihli ve 27895 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 157402 
Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 205 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Uzman Teknik Yapı Denetim ve Müş. Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 
6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Uzman Teknik Yapı Denetim ve Müş. Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu 
durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1458 sayılı 
Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 734/20/1-1 
————— 

Ankara İli, Altındağ İlçesi, 2731 ada, 9 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim 
faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 
02.05.2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 157355 Ticaret Sicil No ile 
Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 253 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yılmaz Yapı 
Denetim Müş. ve Müh. Hiz. Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Yılmaz Yapı Denetim Müş. ve Müh. Hiz. Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu 
durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1449 sayılı 
Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/21/1-1 
————— 

Sentez Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Sentez1 Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim 
sorumluluğunda bulunan; 

Osmaniye İli, Merkez İlçesi, 178 ada, 68 parsel üzerindeki 1050782 YİBF nolu yapıyı 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) fıkraları, 3. 
maddesinin 2. paragrafı, 9. maddesinin 5. paragrafı ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 
4. maddesinin 2. fıkrası, 5. maddesinin 1, 4/c, 4/d bentleri, 6. maddesinin 7. fıkrası, 16. 
maddesinin 10. fıkrası, 23. maddesinin 12. ve 13. fıkraları, 28. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6786 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 
1613 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sentez Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 8252 Ticaret Sicil 
No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 2407 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sentez1 
Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 
yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, Sentez Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası 
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hakan BAYKAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21738, Oda Sicil No: 56797), Ali ALA (İnşaat Mühendisi, 
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Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10747, Oda Sicil No: 18919), Refik DİNGİL (İnşaat 
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97382) ile Sentez1 Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. 
Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ali ALA 
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10747, Oda Sicil No: 18919), Nihat 
YILMAZ’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 22397708604) 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sentez Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hakan 
BAYKAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21738, Oda Sicil No: 
56797) ile Sentez1 Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Refik DİNGİL’in (İnşaat 
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97382) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça 
kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1454 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/22/1-1 
————— 

Araz Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Giresun İli, Merkez İlçesi, 1058 ada, 16 parsel üzerindeki 1046140 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (ı) bentlerinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5075 Ticaret Sicil No ile Giresun Ticaret Odasına kayıtlı 
1354 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Araz Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. 
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan 
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Araz Yapı Denetimi Ltd. 
Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yakup 
Şekip Dönmez (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26222, Oda Sicil 
No:7336), Volkan ANAÇOĞLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:18573, Oda Sicil No:35906), Ali Uğur ÖZDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:18286, Oda Sicil No:24720), Özkan GÖKÇAY(İnşaat Mühendisi, Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:26467, Oda Sicil No:12020), Hulusi BOZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18038, Oda Sicil No:30310) ve Sernur GÜRSOY’un (Mimar, 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:15858) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Araz Yapı Denetimi 
Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Emin Kürşat HACIİBRAHİMOĞLU (Makine Mühendisi, Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 76842) ve Mustafa ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 18752, Oda Sicil No: 14682) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça 
kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1425 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/23/1-1 
————— 

Ataşehir Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 868328, 721066 ve 715919 YİBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 
hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Ataşehir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne 
(Ticaret Odası: Eskişehir, Ticaret Sicil No: 29361, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 850), 
Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ataşehir Yapı 
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Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Devrim SANCİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 
Sicil No: 49440) ve Semih BİNER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 6467, Oda Sicil No: 14426) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının 
tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1427 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/24/1-1 
————— 

BBS Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Düzce İli, Gümüşova İlçesi, 4227 parsel üzerindeki 1224784 YİBF nolu yapıda yapılan 

inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 
maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 562-
CUMAOVA Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 1650 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip BBS Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî 
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, BBS Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men 
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Hüdayi HİMMETOĞLU (Mimar, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11176, Oda Sicil No: 8822), Ömer Faruk 
ÇALIKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10189, Oda Sicil No: 14998) 
ve Resul PALA’nın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 20885841444) 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, BBS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa 
İLHAN’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19801, Oda Sicil No: 
7847) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 
18.01.2017 tarihli ve 1428 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/25/1-1 
————— 

Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Konya İli, Meram İlçesi, 2033 ada, 82 parsel üzerindeki 893523 YİBF nolu yapıda 

yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 
Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 37828 
Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1004 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş 
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, Hane Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa 
KALAYCI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18235, Oda Sicil 
No: 61320),yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 
Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1429 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/26/1-1 
————— 

Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Konya İli, Meram İlçesi, 2033 ada, 64 parsel üzerindeki 877129 YİBF nolu yapıda 

yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 
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Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 
37828 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1004 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 
yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası 
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Mustafa KALAYCI (İnşaat Mühendisi, Proje 
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18235, Oda Sicil No: 61320), Harun ARSLAN (Mimar, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19315, Oda Sicil No: 16905) ve Halit BAĞRIAÇIK’ın 
(İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 60319078060) Bakanlıkça kayıtlarının 
tutulması, Hane Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa KALAYCI’nın (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18235, Oda Sicil No: 61320),yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 
1430 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/27/1-1 
————— 

İleri Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827533 YİBF 

nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama 
Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 16. maddesinin 10. fıkrasındaki 
hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına 
kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İleri Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 
elemanları; Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8663, 
Oda Sicil No: 28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No: 13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları 
Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17815, Oda 
Sicil No: 32706 ) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 17832, Oda Sicil No: 48459) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi 
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka 
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının 
tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1431 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/28/1-1 
————— 

Işıkden Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 38 ada, 1 parsel üzerindeki 943412 YİBF nolu yapıda yapılan 

inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 
maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 17696 Ticaret 
Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 1684 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Işıkden 
Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş 
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, Işıkden Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye yeni iş almaktan men cezası 
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verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Oktay CANER (İnşaat Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10931, Oda Sicil No: 5346) ve Cihat ARSLAN’ın (İnşaat 
Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No:20479908324), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 
Işıkden Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı M.Ali IŞIK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 20735) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 
Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1432 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/29/1-1 
————— 

Mahya Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Sakarya İli, Hendek İlçesi, 3 pafta, 18 ada, 105 parsel üzerindeki 968028 YİBF nolu 

yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 
Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 23684 
Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 1868 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Mahya Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş 
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, Mahya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye yeni iş almaktan men cezası 
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mustafa GÜNER’in (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10540, Oda Sicil No: 19061) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 
Mahya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ramazan PEKKAN’ın (İnşaat Mühendisi, 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87487) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 
Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1433 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 734/30/1-1 
————— 

Mertoğlu Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Tekirdağ İli, Saray İlçesi, F19B14C2AD pafta, 1539 ada, 1 parsel üzerindeki 253205 

YİBF (A Blok) nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı 
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere göre yerine 
getirmediği anlaşılan; 862169 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 594 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Mertoğlu Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası 
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mertoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 
kuruluş ortakları Sinan MUTLU (Makine Mühendisi, Oda Sicil No:45328), Erman ÖZDEN ( 
İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69374), Fatih BAŞ ( İnşaat Mühendisi, Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 68944) ve Bilge Kağan CUMUR’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 
Oda Sicil No: 60788) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim 
veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim 
veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 
Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1434 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/31/1-1 
————— 

Mertoğlu Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Tekirdağ İli, Saray İlçesi, F19B14C2AD pafta, 1539 ada, 1 parsel üzerindeki 253206 

YİBF (B Blok) nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı 
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Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere göre yerine 
getirmediği anlaşılan; 862169 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 594 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Mertoğlu Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası 
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mertoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 
kuruluş ortakları Sinan MUTLU (Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 45328), Erman ÖZDEN ( 
İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69374), Fatih BAŞ ( İnşaat Mühendisi, Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 68944) ve Bilge Kağan CUMUR’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 
Oda Sicil No: 60788) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim 
veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim 
veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 
Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1435 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/32/1-1 
————— 

Nefer Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Düzce İli, Cumayeri İlçesi, 113 ada, 4 parsel üzerindeki 1181599 YİBF nolu yapıda 

yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 
Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 
8761 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 1629 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip Nefer Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 
yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, Nefer Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye yeni iş almaktan men cezası 
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Zöhre ÖZCAN (Mimar, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 24653, Oda Sicil No: 21192), Orhan KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 4017, Oda Sicil No: 31845) ve Kenan ÜSTÜNEL’in (İnşaat Mühendisi, 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 12648) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Nefer Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Necati ALKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 21545, Oda Sicil No: 81546) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi 
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının 
tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1436 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/33/1-1 
————— 

NRK Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 19 pafta, 66 ada, 32 parsel üzerindeki 1097467 YİBF 

nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği 
anlaşılan; 9309 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 2276 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip NRK Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî 
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, NRK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye yeni iş almaktan men 
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Sevil ARSLAN GÖZÜTOK (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21721, Oda Sicil No: 67154), Pevlül 
ÖZEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1314, Oda Sicil No: 10651) ve 
Tayfun AKCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33747), Bakanlıkça 
kayıtlarının tutulması, NRK Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Yusuf Ziya İLGA (İnşaat 
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Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84549) ve Süleyman Şami FAKIOĞLU’nun ( İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6829, Oda Sicil No: 22774) yeni iş almaktan men 
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik 
bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 
1437 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  734/34/1-1 
————— 

Beray Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 811228, 811277 ve 
882686 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Beray Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca yeni iş almaktan men cezası ve idari para cezası verilmesine sebep olan İhsan ÜNAL 
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23268, Oda Sicil No:6926), 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 597439, 597440 
ve 841370 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. 
maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Hüseyin AYAN (Mimar, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10323, Oda Sicil No:8424) ve Battal KAYAR (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22235, Oda Sicil No:31877), 

Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 900706, 819797, 
819804, 819809, 819815 ve 819821 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki 
Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Necati ASLANKARA 
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8426, Oda Sicil No:38937), 

Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 819797, 819815 
ve 819821 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Halil METİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:11077, Oda Sicil No:15616), 

Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 819797, 819804, 
819809, 819815, 819821 ve 819829 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki 
Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Osman YILMAZ (Mimar, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12996 Oda Sicil No:10432), 

Ege Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 755206, 755213 ve 
755219 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ege Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Arıcan UYSAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3226 Oda Sicil No:13038), İbrahim ÇAPKAN (İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8387 Oda Sicil No:16735), İrfan ATİLLA (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14331 Oda Sicil No:10987), 

Ege Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 755206, 755213, 
755219 ve 755223 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ege Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. 
maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine ve Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 602870 ve 602881 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı 
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Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Batı 
Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan 
men cezası verilmesine sebep olan Hüseyin Erol GÜNDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:9308 Oda Sicil No:7034), 

Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 820104, 839043 
ve 198237 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Emine MUMCUOĞLU (Mimar, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15095, Oda Sicil No:19219), 

Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1168359, 
1155226 ve 1113503 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan İsmail AŞIK (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12431 Oda Sicil No:21417), 

Halikarnas Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 823983, 823993 
ve 823996 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Halikarnas Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Ali TAŞDELEN (Mimar, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:13090 Oda Sicil No:10865), 

Hande Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 939873, 941728 ve 
946310 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hande Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Çiğdem Ozan ÇETİN (Mimar, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20778 Oda Sicil No:30849), 

Hande Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 939873, 946310 ve 
932345 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hande Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Kemal EVDAŞI (İnşaat Mühendisi, Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:17358 Oda Sicil No:82683), 

Ha-Yaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1060162 ve 1060151 
(yapı tektir), 1075118 ve 1090843 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki 
Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ha-Yaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 
Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Mehmet Necati 
KARAKUCAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19952 Oda Sicil No:29203) 
ve Kadir YILMAZTEKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24926 Oda Sicil 
No:89878), 

Nil Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1096405, 1093552 ve 
1055158 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Nil Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Ömer ERSÖZ (İnşaat Mühendisi, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17942 Oda Sicil No:56552), Mehmet Uğur 
BEYAZGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18963 Oda Sicil No:15444), 

Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1119248 ve 1080149 
YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği anlaşılan Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne ve Oran Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim 
sorumluluğunda bulunan 1201885 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki 
Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Oran Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 
Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Nurettin 
DİVİTÇİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13850 Oda Sicil No:7815), 
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Oktay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1014076 YİBF nolu 
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 
anlaşılan, Oktay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne ve Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim 
sorumluluğunda bulunan 893010 ve 892424 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan, Yeşil Vadi Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep 
olan Fikri Sedat DURMUŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3705 
Oda Sicil No:18068), 

Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 892424, 893010 
ve 695168 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Hasan Atilla ERYÜREKLİ’nin 
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9786 Oda Sicil No:3249) 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgelerinin iptal edilmesi, 

Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 819797, 819815 
ve 819821 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Recep KOÇ (İnşaat Mühendisi, 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90281), 

Ege Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 755206, 755213 ve 
755219 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ege Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Müge Banu BENEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No:59552), Eren ERDEMİR (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:85533), Erdem ARMAĞAN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:51832), 

Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1095640, 
1113503 ve 1168359 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Bülent SÖNMEZER 
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:39241), 

Hande Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 946310, 954304 ve 
948449 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hande Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Emrah YÜCEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No:97599) 

Oktay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1014076 YİBF nolu 
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 
anlaşılan, Oktay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne ve Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim 
sorumluluğunda bulunan 893010 ve 892424 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan, Yeşil Vadi Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep 
olan Fatma Nur ABACI’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:26443) üç yıl süre ile 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça 
kayıtlarının tutulması, 

Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1466 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 
İlgililere duyurulur. 734/35/1-1 
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
19 MAYIS İZLEĞİ KENTSEL TASARIM YARIŞMASI 

Yarışmanın Şekli ve Türü 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 
Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, kentsel tasarım 
yarışmasıdır. 

Yarışmanın Yeri ve Konusu 
Yarışma alanı Samsun ili İlkadım ilçesi sınırları içindedir ve http://bit.ly/samsunyarismasi 

adresinde yeri gösterilmiştir. Merkezde Kale Mahallesi olmak üzere, kuzeybatıda Pazar ve 
Hançerli, güneydoğuda Ondokuz Mayıs, Zafer, Karadeniz, İstasyon ve Kılıçdede mahallelerini 
kısmen içine almaktadır. Yarışma konusu bu alanın kentsel tasarımının yapılmasıdır. 

Yarışmaya Katılım Koşulları 
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak 

katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle 
ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi 
gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen 
sorumludurlar. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar: 
• Ekip yapısında aşağıdaki disiplinlerin her birisinden en az birer kişi olmak zorundadır. 
- Mimar 
- Peyzaj Mimarı 
- Şehir plancısı 
• TMMOB’nin Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üyesi 

olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.  
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.  
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak 

katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.) 
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 
• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler 

gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak. 
Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt 

yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “19 Mayıs İzleği Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka 
hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta 
yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi 
olarak belirtilen gündür.  

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış 
sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek 
odalarına bildirilir. 

Yarışma Takvimi 
• Yarışmanın İlanı : 27 Ocak 2016, Cuma 
• Son Soru Sorma Tarihi : 1 Mart 2017, Çarşamba 
• Soruların Yanıtlarının İlanı : 6 Mart 2017, Pazartesi 
• Yer Görme için Son Tarih : 17 Nisan 2017, Pazartesi 
• Proje Teslim Tarihi : 16 Mayıs 2017, Salı 
• Kargo ile Teslim Alım için Son Gün : 18 Mayıs 2017, Perşembe 
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• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 27 Mayıs 2017, Cumartesi 
• Kolokyum ve Ödül Töreni : 3 Haziran 2017, Cumartesi 
Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları 
Danışman Jüri Üyeleri 
• Yusuf Ziya YILMAZ, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 
• Zennube ALBAYRAK, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
• Cüneyt YALÇINKAYA, Samsun Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı 
• Durnev ATILGAN YAĞAN, Mimar 
• Ömer YILMAZ, Mimar 
Asli Jüri Üyeleri 
• Deniz ASLAN, Mimar 
• Alişan ÇIRAKOĞLU, Mimar 
• Sertaç ERTEN, Şehir plancısı (Jüri Başkanı) 
• Aygen KANCI KEMALOĞLU, Peyzaj mimarı 
• Nevzat Oğuz ÖZER, Mimar 
Yedek Jüri Üyeleri 
• Cansu CANARAN, Şehir plancısı 
• Eda EKİM, Peyzaj mimarı 
• Sıddık GÜVENDİ, Mimar 
Raportörler 
• Serdar SAĞLAM, Şehir plancısı 
• Ayşe TAN YILDIZ, Peyzaj mimarı 
• Elif DEMİROĞLU, Şehir plancısı 
Ödüller ve Ödeme Şekli 
• 1. Ödül: 100.000 TL 
• 2. Ödül:   75.000 TL 
• 3. Ödül:   60.000 TL 
• 1. Mansiyon   30.000 TL 
• 2. Mansiyon   30.000 TL 
• 3. Mansiyon   30.000 TL 
• 4. Mansiyon   30.000 TL 
• 5. Mansiyon   30.000 TL 
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon 

tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün 
içinde net olarak ödenecektir.  

Şartname ve Eklerinin Temini 
Şartname ve ekleri www.samsunyarismasi.com adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. 

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt 
yaptıracaklardır.  

Banka hesap bilgisi: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Bankası Samsun Saathane Şubesi 
 IBAN: TR020001000556285974985018 
Yer Görme 
Yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görme belgesini alan ve şartnameye uygun proje 

teslim eden (Yarışma dışı bırakılmayan) yarışmacılara yer görme ödemesi yapılacaktır. En yüksek 
devlet memurunun gündeliği ve ek olarak 200 TL’yi aşmamak üzere, belgenin ibraz edilmesi 
koşuluyla yol ödemesi tutarı her bir ekibe ödenir.  

İdarenin İletişim Bilgileri 
Yarışmayı Açan Kurum : Samsun Büyükşehir Belediyesi  
Adres : Pazar Mahallesi Necipbey Caddesi No: 35 İlkadım SAMSUN 
Telefon : +90 (362) 431 60 90 
E-posta : yarisma@samsun.bel.tr  
Web : www.samsunyarismasi.com 696/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/155548 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kütahya Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü 
İl/İlçe Kütahya/Merkez 

Adresi 

Ali Paşa Mahallesi Abdurrahman 

Karaa Bulvarı No: 6   43020 

Kütahya 

Tel-Faks 0 (274) 223 60 83/0 (274) 223 22 03 

Posta Kodu  E-Mail kutahya@gsb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Yıldız-Ay Özel Güvenlik Hizmetleri 

Limited Şirketi 
 

Adresi 

Ayazpaşa Mah. Adnan Menderes Cad. 

Gürcükapı İş Merkezi No: 37 Kat: 3  

D: 306 Yakutiye/ERZURUM 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Kazımkarabekir V.D./965 050 47 16  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 15134/ 

Oda Sicil No: 21128 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 710/1/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/56854 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Van 

Adresi 

Şerefiye Mah. Santral 6 Sok. 

Haydaroğlu İş Merkezi B Blok 

No: 4 Kat: 2   6500 Merkez/VAN 

Tel-Faks 0 432 217 70 30/ 0 432 217 75 33 

Posta Kodu  E-Mail van@gsb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Gevaş Gimpaş Tüketim Malları Gıda 

Pazarlama İnşaat Madencilik Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

Halit BAYEZİT 

Adresi 
Yeni Çarşı Halil Deveci Cad. Otogar 

Karşısı Gevaş/VAN 

Akdamar Güzel Konak Mah. Van 

İpekyolu Cad. No: 16 

Merkez/Gevaş/VAN 

T.C. Kimlik No.  65965236574 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Van-Gevaş/3940364004  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Van Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
282-GEVAŞ/009194  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 710/2/1-1 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ  

BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam 

edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye 
dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2015 
veya 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde 
yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate 
alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır 
olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre puanı en yüksek olan 
adaydan başlanmak üzere sıralanması neticesinde (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı 
puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli 
pozisyonunun 20 (yirmi) katı aday sözlü sınava alınacaktır. 

Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 1 (bir) Sözleşmeli 
Bilişim Personeli alınacaktır. 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 
A - GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler) 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak  
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 
aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 
sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek 
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır) 

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, 

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, 
yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak. 

B - ÖZEL ŞARTLAR; 
SİSTEM UZMANI (1 kişi- Tam Zamanlı - 2 katı) 
1) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, antivirüs, antispam, filtreleme, IDS ve IPS 

gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak 
çalışmış olmak. 

2) Microsoft Exchange konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
3) Uygulama sunucusu, web sunucusu LDAP, DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve 

yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
4) İşletim sistemleri ve firewall, antivirüs, antispam, filtreleme ürünleri hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 
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5) Sanallaştırma, yedekleme ve disk teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
6) Windows Server 2008 ve üzeri sunucu işletim sistemlerinde ve/veya Linux 

tabanlı(Centos / Ubuntu) işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak. 
7) Replication, Backup, snapshot ve storage konularında tecrübe sahibi olmak. 
8) SQL Server Failover Cluster ile SQL Server Always On konularında bilgi sahibi olmak. 
9) File Server, File server Failover cluster konularında bilgi sahibi olmak. 
10) Sunucu donanımları ve yapılandırması (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
11) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek. (Tercih sebebidir.) 
(1) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure 
(2) Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Enterprise Administrator on Windows 

Server 2008 
(3) Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Server Administrator 
(4) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008/2012 
(5) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) 
 

Pozisyon 
Aylık Brüt Sözleşme 
Ücreti Katsayı Tavanı 

SİSTEM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı) 2 katına kadar 
 
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ 
a) Başvurular, 27/01/2017 - 11/02/2017 tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde 

(www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak 
suretiyle elektronik ortamda 11/02/2017 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Adayların, 
fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca 
diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna 
eklemeleri zorunludur. 

b) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" 
doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara 
uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular 
kabul edilmeyecektir. 

c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa 
dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, 
bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir. 

III. İSTENİLEN BELGELER 
a) Fotoğraflı Başvuru Formu, 
b) Detaylı Öz Geçmiş, 
c) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.), 
d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 
e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir 

belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır) 
f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe 

veya deneyimi gösteren belgeler. 
g) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 

yıl süreyle geçerlidir. 
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IV. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI: 
a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır. 
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları 
gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda 
belirtilen tüm konulardır. 

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARININ DUYURULMASI 
a) Başvuruda bulunan adaylardan Sözlüye katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun 

olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak pozisyona Sözleşmeli Bilişim Personeli 
sayısının 20 katı kadar aday, Sözlüye çağırılacaktır. 

b) Sözlüye girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi 
www.sanayi.gov.tr sitesinde 20/02/2017 tarihinde ilan edilecektir. 

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
VI. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ 
a) Sözlü, 27/02/2017 tarihinden itibaren ( Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 

(Eskişehir Yolu 7. Km) 2151.Cadde No: 154/A 06510   Çankaya / ANKARA ) da yapılacaktır. 
b) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar 

başarılı sayılacaktır. 
c) Sözlü sonuçlarına göre, hak kazananların listesi 06/03/2017 tarihinde 

www.sanayi.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.  
d) Başarı sırasına göre 1 (bir) aday asil, 3 (üç) aday yedek olarak belirlenecektir. 
VII. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA 
a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 1 (Bir)'dir. 
b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız 

internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü 
içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 
10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe 
başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır. 

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde 
Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir 
mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe 
başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 
adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

VIII. ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin 
altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Kamuoyuna duyurulur. 
IX. İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Adres : BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
  Mustafa Kemal Mahallesi 
  Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km) 
  2151. Cadde No: 154/A - 06510   Çankaya / ANKARA 
  ÇAGRI MERKEZİ: 444 6 278 
  Web: www.sanayi.gov.tr 703/1-1 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde 

açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim 

üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent 

kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel 

Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, 

nüfus cüzdan fotokopisi, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi ve tüm yayınlarıyla (Doçent ve Yardımcı 

Doçent kadrolarına müracaatlarda; bilimsel çalışma ve yayınlar, özgeçmiş ve "Karabük 

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları" kapsayan 4 takım dosyayı, 

Profesör kadrolarına başvuracaklar ise altı takım dosyayı hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur. 

NOT: 

* Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. 

* Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir 

* Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı 

belgelerini eklemelidirler. 

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 

olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 

*Başvuracak adayların "Başvuru Formunu Doldurmaları" gerekmektedir. 
 

ANABİLİM/ 

ANASANAT DALI Profesör Doçent Yrd. Doç AÇIKLAMA 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

SOSYAL HİZMET   1 
İş ortamlarında stres konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

YÖNETİM BİLİŞİM 

SİSTEMLERİ 
1   

Doktorasını yönetim bilgi 

sistemleri alanında almış olmak. 

YÖNETİM BİLİŞİM 

SİSTEMLERİ 
  1 

Envanter ve fiyatlandırma 

kararları konusunda çalışma 

yapmış olmak. 

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ 

GASTRONOMİ VE 

MUTFAK SANATLARI 
  1 

Obezite ve beslenme alışkanlığı 

konusunda çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ 

BEYİN VE SİNİR 

CERRAHİSİ 
  1 

Şant seçiminin şant 

komplikasyonlarına etkisi 

konusunda çalışma yapmış olmak.

KALP VE DAMAR 

CERRAHİSİ 
  1 

Hemodiyaliz hastalarında 

periferik arter hastalığı konusunda 

çalışma yapmış olmak. 
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TIP FAKÜLTESİ 

GENEL CERRAHİ   1 
Akut pankreatit konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

KULAK BURUN 

BOĞAZ 

HASTALIKLARI 

  1 

Erken evre oral kavite 

kanserlerinde boyun metastazını 

etkileyen faktörler konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

ORTOPEDİ VE 

TRAVMATOLOJİ 
  1 

Steril turnike basıncı konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

ÜROLOJİ  1  

PCN sonrası US kontrolünde sinir 

bloğu konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

ÜROLOJİ  1  
Böbrek transplantasyonu 

konusunda çalışma yapmış olmak.

ÜROLOJİ   1 

İnferlitede tamamlayıcı ve 

alternatif tedaviler konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

ACİL TIP   1 

Okul öncesi yaş gurubu travma 

hastalarının etiyolojisi konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

ADLİ TIP   1 

Meslek Hastalıkları ile ilgili Adli 

Tıp alanında çalışma yapmış 

olmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 
  1 

Çocuklarda çölyak hastalığı 

konusunda çalışma yapmış olmak.

TIBBİ BİYOLOJİ   1 

Hücre kültürü ve moleküler 

viroloji konusunda çalışma 

yapmış olmak. 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ   1 

Stenotrophomonas maltophilia 

suşları konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

 649/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6770 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
2016/9614 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
— Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve

Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş

Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-07)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (No: MHG/2017-02)

–– Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında
TTO Mühendislik Belgelendirme Deney Hizmetleri Limited Şirketinin Ulusal Teknik
Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2016-10)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2017-03)

–– Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya
İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(VII-128.7b)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 20/01/2017 Tarihli ve 2017/1 Sayılı Kararı

NOT: 26/01/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bilim, Sanayi ile
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait Yönetmelikler ile Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ve Meslekî Yeterlilik Kurumuna Ait Tebliğler yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


