T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
10 Şubat 2017
CUMA
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2017/9761

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
N. CANİKLİ
Başbakan Yardımcısı

M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

F. ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. SOYLU
İçişleri Bakanı

L. ELVAN
Kalkınma Bakanı

N. AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

F. IŞIK
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı

A. ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 168. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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Karar Sayısı : 2017/9849

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

N. CANİKLİ
Başbakan Yardımcısı

M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

F. ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. SOYLU
İçişleri Bakanı

L. ELVAN
Kalkınma Bakanı

N. AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

F. IŞIK
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı

A. ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/9867

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

N. CANİKLİ

M. ŞİMŞEK

N. KURTULMUŞ

Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK

B. BOZDAĞ

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

M. MÜEZZİNOĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ

B. ALBAYRAK

A. Ç. KILIÇ

F. ÇELİK

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

F. IŞIK

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

R. AKDAĞ

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI
Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2016/949

09/02/2017
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/27

09/02/2017

Binali YILDIRIM
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Mehmet ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/951

09/02/2017

Binali YILDIRIM
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Mehmet ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/952

09/02/2017

Binali YILDIRIM
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Mehmet ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/930

09/02/2017

Binali YILDIRIM
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/931

09/02/2017

Binali YILDIRIM
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı
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Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/953

09/02/2017

Binali YILDIRIM
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/954

09/02/2017

Binali YILDIRIM
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/955

09/02/2017

Binali YILDIRIM
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/28

09/02/2017
Binali YILDIRIM
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Berat ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/958

09/02/2017
Binali YILDIRIM
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Berat ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/961

09/02/2017
Binali YILDIRIM
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Berat ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/962

09/02/2017

Binali YILDIRIM
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Bülent TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/963

09/02/2017

Binali YILDIRIM
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Bülent TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/964

09/02/2017

Binali YILDIRIM
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Bülent TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/965

09/02/2017

Binali YILDIRIM
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Bülent TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/966

09/02/2017

Binali YILDIRIM
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Bülent TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/967

09/02/2017
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

Nabi AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/968

09/02/2017
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

Nabi AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/50

09/02/2017
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/924

Naci AĞBAL
Maliye Bakanı

—— • ——
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09/02/2017
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

Naci AĞBAL
Maliye Bakanı
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Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/970

09/02/2017
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

Naci AĞBAL
Maliye Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/625

09/02/2017
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

İsmet YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/626

09/02/2017
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

İsmet YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı
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Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/630

09/02/2017
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

İsmet YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/24

09/02/2017
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

Fikri IŞIK
Millî Savunma Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/31

09/02/2017
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

Fikri IŞIK
Millî Savunma Bakanı
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/47

09/02/2017
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

Veysel EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/750

09/02/2017
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

Veysel EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/810

09/02/2017
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

Ahmet ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine
bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora, lisans derecesi ile doktora programları ve bunların
gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik lisansüstü
eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim yılında her yarıyıla ait eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile ilgili önemli
tarihleri belirten takvimi,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) AKTS kredisi: AKTS’ye göre her bir ders için öğrenci iş yükünü esas alan krediyi,
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
d) Anabilim dalı: Üniversiteye bağlı Enstitülerde eğitim-öğretim programı bulunan anabilim dalını,
e) Anabilim dalı başkanlığı: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlığını,
f) Anabilim dalı kurulu: Anabilim dalı başkan ve yardımcıları ile bilim dalı başkanlarından oluşan; anabilim dalının yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda, anabilim dalındaki
tüm öğretim üyelerinden ve doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,
g) Danışman: Tezli lisansüstü programları ile doktora programlarında, öğrenciye ders
seçimi, seminer ve tez yürütülmesinde danışmanlık yapan; tezsiz lisansüstü programlarda ders
seçimi ve dönem projesi yürütülmesinde danışmanlık yapan doktora derecesine sahip Enstitü
yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,
ğ) DNO: Dönem not ortalamasını,
h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında yürütülen bilimsel
bir çalışmanın yazılı araştırma raporunu,
ı) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan Enstitüleri,
i) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
j) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
k) GNO: Genel not ortalamasını,
l) İkinci tez danışmanı: Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda Enstitü yönetim kurulunca onaylanarak atanabilecek uygun niteliklere sahip öğretim elemanını,

10 Şubat 2017 – Sayı : 29975

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

m) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
n) Kredi: Bir yarıyıl eğitim-öğretim süresince yürütülen dersin haftada bir saatlik teorik
veya iki saatlik uygulama karşılığını,
o) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere Enstitüye kayıtlı olan bilimsel
hazırlık, yüksek lisans, doktora programı öğrencisini,
ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
p) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders aşamasında hazırladıkları,
bilimsel bir araştırma konusunun sözlü ve yazılı olarak sunulduğu çalışmayı,
r) Senato: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
s) Tez: Yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak kurallara uygun
olarak hazırlanan ve savunulan bilimsel çalışmayı,
ş) Uzaktan eğitim-öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak eğitim-öğretim
faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü programını,
t) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın, bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilerine aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,
u) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,
ü) Yabancı Dil Sınavı: ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavını (YDS) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,
v) Yarıyıl (Dönem): Başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Senato tarafından
belirlenen ve yarıyıl sonu sınavları hariç en az 14 haftalık eğitim-öğretim süresini,
y) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Genel Esasları
Birden fazla programa kayıt
MADDE 5 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Kontenjanların belirlenmesi, duyurulması
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlarının kontenjanları anabilim dalı kurulu önerisi,
Enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir ve Enstitü tarafından her yarıyıl öğrenci almak üzere ilan edilir. Senato onayı ile belirlenen kontenjan ilgili anabilim dalı kurulu önerisi
ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile %50’ye kadar artırılabilir.
(2) Öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ve gerekli belgeler ile başvuru, kabul, sınav, mülakat ve kayıt tarihleri Enstitü tarafından internet sayfası aracılığıyla duyurulur.
Başvuru, değerlendirme ve kayıt
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlarına, hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği anabilim dalı kurulunca belirlenir.
(2) Lisansüstü programlara aday başvuruları Enstitü müdürlüğüne yapılır. Adaylar başvuru için duyuruda belirtilen belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz olarak şahsen veya posta
yolu ile Enstitüye teslim etmek zorundadırlar.
(3) Lisansüstü programlara başvuru yapan öğrencilerin değerlendirme ve kayıt işlemleri; yüksek lisans programları için 23 üncü maddede ve doktora programı için 34 üncü maddede yer alan hükümlere göre yapılır.
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(4) Lisansüstü eğitim hakkını kazanan asil ve yedek adayların listeleri, Enstitü tarafından ilân edilir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar Enstitü tarafından istenen belgeleri
akademik takvimde belirtilen sürelerde ve eksiksiz olarak şahsen veya belirledikleri vekillleri
aracılığıyla Enstitüye teslim ederek kayıtlarını yaptırabilirler.
(5) Kesin kayıt süresi sonunda kontenjanın tamamlanmaması durumunda, açık kalan
kontenjan sayısı kadar olmak üzere, varsa yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylardan puan
sırasına göre yedek kayıt süresi içinde kayıt yapılabilir.
Yabancı uyruklu adaylar
MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans ve/veya yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisans ve/veya yüksek lisans eğitimlerinde okudukları dersler ve başarı notları, diploma, denklik, dil yeterlik belgesi ve varsa referans mektupları ile diğer kişisel belgeleri, anabilim dalı başkanlığınca incelenerek, bilimsel düzeyi yeterli görülenler, Enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırmak
istedikleri lisansüstü programına başvuru hakkı kazanabilirler.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir
konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim dalı başkanlığının onayı ve Enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece
kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilirler.
(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde lisansüstü kayıtlı öğrencilere uygulanan başarı koşulları göz önüne alınır. Özel öğrencilerin aldıkları ve başarılı oldukları dersleri, herhangi bir lisansüstü programda kayıtlı öğrenci
olduklarında, uzmanlık alan dersleri ve seminer dersi hariç almaları gereken asgari ders sayısının veya ders kredisinin en fazla %50’sini geçmemek kaydıyla ders yüküne sayılabilir. Öğrenci, ders aşaması için zorunlu asgari ders sayısı ve kredisinden seminer dâhil kalan kısmını
bir dönemde tamamlamak kaydı ile danışmanının uygun görüşü ve anabilim dalı kurul kararı
ile dönem eksiltmesi talebinde bulunabilir. Dönem eksiltmesi Enstitü yönetim kurulu kararı
ile kesinleşir.
(3) Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre yüksek lisans ve doktora için ayrı ayrı
olmak üzere ikişer yarıyıldan fazla olamaz. Özel öğrenciler ders kredisi başına belirlenen öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve aldığı derslerinden başarılı olmuş öğrenciler, lisansüstü programlara, anabilim dalı kurulu görüşü ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.
(2) Anabilim dallarının yatay geçiş kontenjanları, anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü
kurulu onayı ile belirlenir. Yatay geçiş başvuruları akademik takvimde belirtilen sürelerde yapılır. Lisansüstü programlara yatay geçiş yapan öğrencinin başvurduğu anabilim dalı için başvuru sırasında adaylarda aranan tüm koşulları sağlaması gerekir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bilimsel hazırlık, lisansüstü öğrencilere akademik eksikliklerini tamamlamak ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır.
(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması önerilen dersler, lisans ve/veya lisansüstü
derslerden oluşur ve ilgili lisansüstü programının ders yüküne sayılmaz.
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(4) Lisansüstü programlarda bilimsel hazırlık kapsamında dörtten fazla ders alınamaz.
Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciler altıdan fazla ders alamaz.
(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen lisansüstü öğrencisinin, başvurmuş olduğu
programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı kapsamında almış olduğu lisans/lisansüstü derslerini ilgili mevzuat hükümlerine göre başarmış olması gerekir.
(6) Yaz öğretimi bilimsel hazırlık süresine dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında
uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 12 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur.
(2) Usul ve esasları belirlenmek koşuluyla, anabilim dalı kurulu kararı ile Enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile bir eğitim-öğretim yılı; güz, bahar ve yaz olmak üzere
üç yarıyıldan oluşabilir.
(3) Lisansüstü eğitim-öğretim akademik takvimi Enstitülerin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
Dersler ve ders kayıt işlemleri
MADDE 13 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim planları, lisansüstü dersler ile varsa ön
şart dersleri, bunların kredi saatleri, AKTS kredileri, okutulacak yarıyıllar, dersi veren öğretim
üyeleri veya görevlileri, anabilim dalı kurulu önerisi üzerine Enstitü kurulunca kararlaştırılır
ve Senatonun onayından sonraki eğitim-öğretim yarıyıllarında uygulanır.
(2) Lisansüstü dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde, danışman
olma niteliğine sahip olan öğretim görevlileri anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü yönetim
kurulu kararı ile lisansüstü dersler verebilirler.
(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim-öğretimde alınması zorunludur. Daha önce bir lisansüstü program kapsamında bu dersi başarıyla tamamlamış öğrenciler halen kayıtlı oldukları programda bu dersten
muaf tutulur.
(4) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde danışmanları
ile birlikte ders kayıt işlemlerini yerine getirmek ve Enstitüye bildirmekle yükümlüdür. Öğrenciler, yarıyılın ders değişiklik haftası içerisinde danışmanının ve anabilim dalı başkanının
onayını alarak o yarıyıl programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya
devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders
kaydını yaptırmayan öğrencilerin, haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretlerini yarıyılın akademik takvimde ders ekleme-çıkarma süresi içerisinde belirtmeleri ve mazeretlerinin Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Belirtilen süreler dışında yapılan başvurular kabul edilmez
ve değerlendirmeye alınmaz. Bu hallerde geçen süreler, azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.
(5) Lisansüstü ikinci öğretim öğrencileri ancak öğrenim ücretini ödedikten sonra ders
kayıtlarını yapabilirler.
(6) Lisansüstü öğrencilerinin teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı derslerin %80’ine
devam etmeleri zorunludur. Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyecek öğrencilerin durumu anabilim dalında yarıyıl sonu sınavı öncesi ilan edilir.
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Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 14 – (1) Dersten sorumlu öğretim elemanı, öğrenciye verilecek başarı notunu,
her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile varsa proje çalışmasını ve diğer
faaliyetlerini değerlendirerek belirler.
(2) Ara ve yarıyıl sonu sınavları dersteki başarıyı ölçebilecek nitelikte yazılı sınav, sunum, proje veya ödev teslimi ve benzeri şekilde yapılabilir.
(3) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabilir. Ayrıca, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak YÖK
tarafından belirlenen usul ve esaslara göre işlem yapılır.
Başarı notları
MADDE 15 – (1) Ara ve yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve bütünleme sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden hesaplanır ve not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir. Bu
değerlendirmede dersle ilgili tüm faaliyetlerin genel başarı notu üzerine etkisi, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen
öğrencilere FF notu verilir. Öğretim elemanı tarafından öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki not dönüşüm tablosundaki harf notlarından biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak
verilir:
Harfli Başarı Notu
Başarı Katsayısı
Başarı Notu Aralığı
AA
4,00
90 – 100
BA
3,50
80 – 89
BB
3,00
75 – 79
CB
2,50
70 – 74
CC
2,00
60 – 69
DC
1,50
55 – 59
DD
1,00
50 – 54
FD
0,50
40 – 49
FF
0,00
0 – 39
NA (Devamsız)
0,00
–
S (Başarılı)
–
–
I (Eksik)
–
–
U (Başarısız)
–
–
(2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak; yüksek lisans öğrencisinin en az CB, doktora öğrencisinin ise en az BB notu almış olması gerekir.
(3) Tez çalışması, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve seminer derslerinde başarılı
olan öğrencilere başarılı (S), başarıyla sürdüremeyen öğrencilere başarısız (U) notu verilir. Başarılı (S) veya başarısız (U) notu GNO hesaplamasına katılmaz. Eksik (I) notu, dönem projesini,
Enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle zamanında teslim edemeyen
öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin başarı notu bir sonraki yarıyıl başlangıcından önce Enstitüye
gönderilir. Aksi halde (I) notu (U) notuna dönüşür. Kredili/kredisiz derslerin notlarının akademik takvimde belirtilen süre içinde girilmemesi halinde not FF/U olarak kabul edilir. Derse
devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilere NA notu verilir.
(4) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencilere akademik takvimde belirtilen tarihlerde bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alınır.
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(5) Yüksek lisans için öğrencinin GNO’su 2,50 ve üzeri ise; doktora için öğrencinin
GNO’su 3,00 ve üzeri ise başarılı kabul edilir ve azami süreler içinde tez çalışmasına ait yükümlülükleri tamamlayarak mezuniyete hak kazanır.
Not ortalamaları
MADDE 16 – (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda DNO’su hesaplanarak
belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puan, o dersin AKTS kredisi ile aldığı
yarıyıl sonu başarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın DNO’sunu
bulmak için, o yarıyılda öğrencinin kredili bütün derslerden aldığı ağırlıklı puanların toplamı,
alınan kredili derslerin AKTS kredi toplamına bölünür. GNO ise öğrencinin lisansüstü programa kabul edilmesinden itibaren tüm yarıyıllarda almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak
aynı şekilde hesaplanır. Elde edilen DNO ve GNO virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.
GNO hesaplamasına, tekrar edilen derslerden en son alınan başarı notu katılır.
Mazeretler
MADDE 17 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle kısa süre derslere devam edemeyen ve
ara sınavlara katılamayan öğrencinin hakları saklı tutulur. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:
a) Öğrencinin aldığı sağlık raporuyla mazeretini belgelemiş olması,
b) Birinci dereceden akrabalarının ağır hastalığı veya ölümü hâlinde mazaretini belgelemiş olması,
c) Enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer mazeretlerin olması.
(2) Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla kısa bir süre derslere devam
edemeyen veya ara sınavlara katılamayan öğrenci mazeretinin bitiminden en geç beş iş günü
içerisinde durumunu belgeleyerek anabilim dalı başkanlığına başvurur. Anabilim dalı başkanlığı
görüşü ile durumu Enstitüye bildirir. Mazeretin Enstitü yönetim kurulunca uygun görülmesi
durumunda; kısa süreliğine derslere katılamayan öğrenci derslere devam etmiş kabul edilir ve
sadece bir defaya mahsus olmak üzere öğrenciye mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavı
Enstitünün belirlediği tarihlerde gerçekleştirilir.
Ders saydırma
MADDE 18 – (1) Öğrencinin özel öğrencilik, daha önceki lisansüstü programından
ders saydırma, bir veya daha fazla dersten eşdeğer olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, danışmanının önerisi ve anabilim dalı kurul kararı ile ders yüküne sayılmak üzere Enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ders saydırma işlemleri öğrencinin Enstitüde
ders kaydı yaptırdığı ilk yarıyılın içinde yapılır.
(2) YÖK tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası lisansüstü değişim programlarından faydalanmak için Üniversite tarafından belirlenen usul ve esaslar uygulanır.
Ders tekrarı
MADDE 19 – (1) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar alarak başarmak zorundadır.
(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersin yerine danışmanın uygun bulması durumunda başka bir seçmeli dersi alabilir.
(3) Öğrenci, GNO’sunu yükseltmek amacıyla başarılı olduğu dersleri danışmanın onayı
ile tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.
Kayıt silme ve sildirme
MADDE 20 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış
olmak.
b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu Enstitü ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunmak.
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c) Lisansüstü programlarda belirtilen başarı koşullarını azami süre içinde sağlayamamak.
İzinli sayılma
MADDE 21 – (1) Öğrenciye zorunlu nedenlerini belgelendirmesi koşuluyla Enstitü
yönetim kurulu kararı ile lisansüstü eğitimleri süresince toplamda iki yarıyıla kadar izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğretim süresinden sayılmaz. Zorunlu hallerde bu süre Enstitü
yönetim kurulu kararıyla uzatılabilir.
(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte
anabilim dalı başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-çıkarma süresi bitimine kadar
başvurur. Bu başvuru Enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Zorunlu haller dışında ders
ekleme-çıkarma süresi bittikten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(3) Ücretli lisansüstü programlarda izinli sayılmış olan öğrencinin ilgili dönem için yatırdığı öğrenim ücreti iade edilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarına Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt
Yüksek lisans programları
MADDE 22 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları anabilim dalı kurulu başvurusu ve Enstitü
kurulu önerisi üzerine Senato kararı ve YÖK onayı ile açılabilir.
(2) Tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına geçiş, adayın
başvurusunun anabilim dalı kurulu kararı ve Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması
ile yapılır.
(3) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak yüksek lisans
programları şeklinde ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.
Başvuru, değerlendirme ve kayıt
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin tezli yüksek lisans programına başvurabilmeleri için
lisans diplomasına ve başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 55 ALES veya
eşdeğer sınav puanına sahip olmaları gerekir.
(2) Ancak tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
(3) Başvuru ve değerlendirmelerde dil ile ilgili esaslar şunlardır:
a) İngilizce eğitim-öğretim yapılan programlarda Yabancı Dil Sınavından veya Rektörlük tarafından düzenlenecek olan yabancı dil seviye tespit sınavından en az 50 puan olmak
üzere Enstitü tarafından kabul edilen taban puanın alınmış olması gerekir.
b) Yabancı dil eğitimi yapılan anabilim dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı dilde Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan alınmış olması gerekir.
c) Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlara başvurularda yabancı dil zorunluluğu ve
varsa taban puanı anabilim dalı kurulu tarafından belirlenerek Enstitüye bildirilir.
ç) 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmeliğe göre yabancı dil şartını sağlayanlarda Yabancı Dil Sınavı puanı aranmaz.
(4) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; adayın lisans
GNO’su YÖK dönüşüm tablosuna göre, yabancı dil puanı istenen programlarda yabancı dil
puanı ise ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre yüzlük sisteme çevrilir. Ayrıca, yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı yapılır.
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(5) İngilizce tezli yüksek lisans programlarına giriş puanı her bir aday için; ALES veya
eşdeğer sınav puanının %50’si, Yabancı Dil Sınavı puanının %10’u, lisans GNO’sunun %15’i,
yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %25’i alınarak hesaplanır.
(6) Türkçe yüksek lisans programlarına giriş puanı her bir aday için;
a) Yabancı dil şartı istenmeyen tezli yüksek lisans programlarında; ALES veya eşdeğer
sınav puanının %50’si, lisans GNO’sunun %25’i, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme
ve/veya mülakat sonucunun %25’i,
b) Yabancı dil şartı istenen tezli yüksek lisans programlarında; ALES veya eşdeğer
sınav puanının %50’si, Yabancı Dil Sınavı puanının %10’u, lisans GNO’sunun %15’i, yazılı
olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %25’i,
c) Tezsiz yüksek lisans programlarında; lisans GNO’sunun %50’si ve mülakat sonucunun %50’si
alınarak hesaplanır.
(7) Giriş puanı 60 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar Enstitü tarafından yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi
adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer
dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek
lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, toplam
en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, ders aşamasını başarı ile tamamladığı yarıyılın
sonunda tez konusunu hazırlayarak Enstitüye önerir. Öğrenci, sonraki ilk yarıyıldan itibaren
her yarıyıl tez çalışması dersi için kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
yönetim kurulu onayı ile Üniversite ve diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden en fazla iki ders seçilebilir.
(4) Tezli yüksek lisans programı; lisansüstü ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan
veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını yerine getiremeyen; azami
süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir.
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Danışman atanması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci
için Üniversite kadrosundan bir danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Öğrenci, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç dördüncü yarıyıl olmak
üzere derslerini tamamladığı yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Danışman ve tez konusu
Enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez önerisinde bulunmayan öğrencinin tez çalışmasına kaydı yapılmaz.
(2) Danışman, Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından seçilir. Uygun niteliklere sahip
öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi de danışman olarak
atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden ikinci bir tez danışmanı atanabilir.
(3) Tez konusu değişikliği, öğrenci ve/veya danışmanın önerisi ve anabilim dalı başkanının olumlu görüşüyle Enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Tez konusu değişen öğrenci
öğrenim süresini aşamamak kaydıyla ve değişiklikten sonra en az bir yarıyıldan önce tezini
teslim edemez.
(4) Herhangi bir sebeple danışman değişikliği gerektiren durumlarda, öğrenciye ilk defa
danışman atama süreci takip edilerek en geç bir ay içinde yeni bir danışman atanır.
Tezin sonuçlanması
MADDE 27 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarından oluşur.
(2) Tez çalışmasının tamamlandığı danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde ettiği
sonuçları Enstitü kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun biçimde yazar ve tezin bir kopyasını danışmanına teslim eder.
(3) Danışman teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, Enstitü yönetim kurulunun
belirlediği krtiterlere göre alır, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte, intihal
raporu, tezin ciltlenmemiş istenilen sayıda kopyasını ve tez jürisi atama formunu anabilim dalı
başkanlığının onayıyla Enstitüye iletir.
(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması
durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Biri Üniversiteden, biri de Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de seçilir.
(5) Enstitü, tez jürisini atadıktan sonra teze ilişkin intihal raporunu ve ciltlenmemiş tez
kopyalarını jüri üyelerine iletir.
(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
(7) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca
tez savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
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(10) Tez savunmasında başarılı olan öğrencinin tezinin son haline ait intihal raporu Enstitü tarafından alınır. Tezdeki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere Enstitü yönetim kurulu toplanır. Gerekli görülmesi halinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
(11) Azami süre içinde tez çalışması veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki veya
aralıklı olarak üç defa başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(12) Tezi reddedilen öğrenciye, talep etmesi halinde Enstitüde aynı alanda tezsiz yüksek
lisans programı olması durumunda, ilgili programın asgari koşullarını tamamlaması için bir
yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda başarılı olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması
verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise Enstitü ile ilişiği kesilir.
Diploma
MADDE 28 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, jüri üye sayısından üç fazla sayıda yüksek lisans tezinin ciltlenmiş kopyasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi başarılı bulunan
yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep
halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci,
koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez
savunma tarihidir.
(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından
YÖK’e gönderilir.
ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi
kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje
ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim-öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak
üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Danışman atanması
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman olarak önerir. Danışman ataması Enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
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Diploma
MADDE 32 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Enstitüde ilgili alanda tezli yüksek
lisans programı olması durumunda asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans
programına geçiş talebinde bulunabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan
dersler Enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç
MADDE 33 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz
etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 kredilik en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere
en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 kredilik
en az 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az
300 AKTS kredisinden oluşur. Her iki programda da bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az
olamaz.
(3) Doktora programlarında anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversite ve diğer yükseköğretim kurumlarındaki derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir.
(4) Lisans dersleri doktora ders yükü ve kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
Başvuru, değerlendirme ve kayıt
MADDE 34 – (1) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranların tezli
yüksek lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 veya
eşdeğer sınav puanına sahip olmaları gerekir.
(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans GNO’larının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğeri olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en
az 80 veya eşdeğer sınav puanına sahip olmaları gerekir.
(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi verilen fakültelerden mezun
olanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yabancı Dil Sınavından
Enstitü tarafından daha yüksek bir puan belirlenmediği durumlarda en az 55 puan alınması gerekir.
(5) Yabancı dil eğitimi yapılan anabilim dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı dilde
Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan almış olması gerekir.
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(6) Doktora programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; adayın lisans ve
yüksek lisans GNO’su YÖK Dönüşüm Tablosuna göre, yabancı dil puanı ÖSYM Yabancı Dil
Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre yüzlük sisteme çevrilir. Ayrıca, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı yapılır.
(7) Lisans derecesiyle doktora programlarına giriş puanı her bir aday için; ALES veya
eşdeğer sınav puanının %50’si, Yabancı Dil Sınavı puanının %10’u, lisans GNO’sunun %15’i
ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %25’i alınarak
hesaplanır.
(8) Yüksek lisans derecesiyle doktora programlarına giriş puanı her bir aday için; ALES
veya eşdeğer sınav puanının %50’si, Yabancı Dil Sınavı puanının %10’u, lisans GNO’sunun
%5’i, yüksek lisans GNO’sunun %10’u ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme
ve/veya mülakat sonucunun %25’i alınarak hesaplanır.
(9) Doktora programına giriş puanı 65 ve üzeri olan adaylar puan sırasına göre kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar Enstitü tarafından yapılır.
Süre
MADDE 35 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminer dersini 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 GNO’su 3,00’ın altında olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez süresi,
tez önerisinin Enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihte başlar. Tez süresi dört yarıyıldan
az olamaz.
(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez
önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami süre sonuna kadar
tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Danışman atanması
MADDE 36 – (1) Anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan gerekli niteliklere sahip bir öğretim üyesini, öğrencinin isteğini de dikkate alarak en geç
birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Danışman ataması Enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
(2) Danışman, öncelikle Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirtilen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim dalı başkanlığının önerisi
ile Enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için,
başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının
niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci danışman, Üniversite
kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavı, kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel
araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez
yeterlik sınavına girebilir.
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(2) Yeterlik sınavı Güz ve Bahar yarıyılları öncesinde Enstitü tarafından belirlenen ve
akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen
öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylanarak üç yıl için seçilen beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.
(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarı
notu 100 üzerinden 70’tir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavının sözlü bölümü öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Yeterlik sınav puanı, yazılı ve sözlü sınavın ağırlıkları eşit oranda hesaplanarak belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.
(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.
(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçme talebinde bulunabilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Enstitü kurulu tarafından belirlenir.
Tez izleme komitesi
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka
anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın atanması durumunda
ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı
bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca üç gün içinde
Enstitüye tutanakla bildirilir.
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(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 40 – (1) Doktora tezi, tez önerisi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri
önünde savunulması aşamalarından oluşur.
(2) Tez çalışmasının tamamlandığı danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde ettiği
sonuçları Enstitü kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun biçimde yazar ve tezin bir kopyasını danışmanına teslim eder.
(3) Danışman teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, Enstitü yönetim kurulunun
belirlediği krtiterlere göre alır, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte, intihal
raporu, tezin ciltlenmemiş istenilen sayıda kopyasını ve tez jürisi atama formunu anabilim dalı
başkanlığının onayıyla Enstitüye iletir.
(4) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Biri
Üniversiteden, biri de Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de seçilir.
(5) Enstitü, tez jürisini atadıktan sonra teze ilişkin intihal raporunu ve ciltlenmemiş tez
kopyalarını jüri üyelerine iletir.
(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
(7) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca
tez savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(10) Tez savunmasında başarılı olan öğrencinin tezinin son haline ait intihal raporu Enstitü tarafından alınır. Tezdeki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere Enstitü yönetim kurulu toplanır. Gerekli görülmesi halinde Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
(11) Azami süre içinde tez çalışması veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki veya
aralıklı olarak üç defa başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
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(12) Lisans derecesiyle doktora programına devam eden ve tezi reddedilen öğrenciye,
talep etmesi halinde Enstitüde aynı alanda tezsiz yüksek lisans programı olması durumunda,
ilgili programın asgari koşullarını tamamlaması için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda
başarılı olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan
öğrencinin ise Enstitü ile ilişiği kesilir.
Diploma
MADDE 41 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş jüri üye sayısından üç fazla sayıda kopyasını tez savunmasına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi başarılı bulunan öğrenci
doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini
en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.
(2) Doktora diploması üzerinde anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez savunma tarihidir.
(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e
gönderilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 42 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği
posta adresine ilgili mevzuat hükümlerine göre ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine veya Üniversitede ilan edilmek suretiyle yapılır.
(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adreslerini değiştirdikleri hâlde, bunu Üniversiteye bildirmemiş, yanlış veya eksik bildirmiş olan öğrencilerin kayıtlı adreslerine tebliğat
yapılması hâlinde kendilerine bildirim yapılmış sayılır.
Disiplin işleri
MADDE 43 – (1) Öğrencilerin disiplin işleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Engelli öğrenciler
MADDE 44 – (1) Üniversite, engelli öğrencilerin eğitim-öğretimi ve bilgiye erişimiyle
ilgili gerekli önlemleri alır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato, Enstitü yönetim kurulu ve Enstitü kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 2/11/2014 tarihli ve 29163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden
fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 5 inci madde hükmü uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı
enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşan lisansüstü
eğitim-öğretim ve sınavlar ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Akademik Anabilim Kurulu: İlgili anabilim dalında fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,
ç) Bütünleşik doktora: Lisans derecesine dayalı olarak yürütülen doktora programını,
d) Danışman: Enstitüde tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilere rehberlik
etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini,
e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,
f) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
g) Enstitü: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,
ğ) Enstitü Anabilim Dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan akademik birimleri,
h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü
kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
i) İkinci tez danışmanı: Tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği enstitü yönetim kurulunca atanan, en az doktora veya sanatta
yeterlik derecesine sahip kişiyi,
j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
k) ÖİBS: Öğrenci/Akademik Bilgi Sistemini,
l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun
incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden
oluşan çalışmayı,
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m) Senato: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez çalışması: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,
o) Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine rehberlik
etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,
ö) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, öğrenciyi yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak
üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
p) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
r) Uzmanlık alan dersi: Tez danışmanlığı yapılmakta olan öğrenciyle yürütülen ve tüm
yıl süren dersi,
s) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
ş) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,
t) Yarıyıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az
yetmiş günü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim kurulları
tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,
u) YDMS: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
yapılan Yabancı Dil Muafiyet Sınavını,
ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
v) Yoğunlaştırılmış yaz okulu dönemi: Güz ve bahar dönemleri dışında yarıyıl sonu sınavları hariç başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim kurulu tarafından
önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitimi ile İlgili Genel Esaslar
Eğitim düzeyleri ve dönemleri
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim, yüksek lisans ve doktora düzeylerinden oluşur.
(2) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların
yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.
(3) Yüksek lisans düzeyindeki programlar tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programlar ikinci lisansüstü öğretim programı biçiminde de uygulanabilir.
(4) Doktora düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve sanatsal faaliyetleri kapsar. Doktora programları ikinci
öğretim olarak açılamaz.
(5) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda
bulunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.
(6) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Yoğunlaştırılmış yaz okulu döneminde de dersler açılabilir. Bunların süresi ve şekli, enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.
Lisansüstü programların açılması
MADDE 6 – (1) Yeni bir lisansüstü program; akademik anabilim kurulunun önerisi,
enstitü kurulunun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
(2) Lisansüstü programların açılıp yürütülmesinde enstitü anabilim dalları esas alınır.
(3) İlgili akademik anabilim kurulu önerisi, enstitü kurulunun görüşü, Senatonun onayı
ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla bir enstitü, anabilim dalından farklı bir ad taşıyan bir başka
lisansüstü program da açabilir.
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(4) 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 tür bir enstitü anabilim dalının başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır
ve Rektörlüğe bilgi verilir.
(5) Anabilim dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.
(6) Akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurt
içi ve yurt dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği protokolü yaparak
ortak programlar açılabilir. Ortak programlar Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı
ile yürürlüğe girer ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(7) İlgili akademik anabilim kurulunun önerisi, enstitü kurulunun teklifi, Senatonun
kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dilde lisansüstü programlar açılabilir.
Eğitim programları ve derslerin açılması
MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş ve
mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersler, bunların AKTS değerleri
ve benzeri konulara ilişkin esaslar, akademik anabilim kurulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
(2) İlk defa açılacak dersler, kapatılacak dersler, dersin isminde veya AKTS kredisinde
yapılacak değişiklikler ilgili akademik anabilim kurulunun teklifi ve enstitü kurulunun onayı
ile Senato tarafından karara bağlanır.
(3) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili anabilim dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim
kurulu tarafından belirlenir.
(4) Çok disiplinli programlarda açılacak dersi verecek öğretim elemanlarını görevlendirme hususunda enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili fakülte veya yüksekokulun
uygun görüşü alınır.
(5) Uzmanlık alan dersi tez danışmanları tarafından açılır ve tüm yıl sürer. Tez çalışmasının birden fazla danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri birinci
tez danışmanı tarafından açılır.
(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.
(7) Lisansüstü düzeydeki dersler, genel olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu
hallerde enstitü anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, sanatta yeterlik derecesi almış öğretim görevlileri ile sanatçı öğretim elemanları görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.
Danışman ve tez danışmanı
MADDE 8 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, akademik anabilim kurulu her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim
üyesini veya Senato tarafından belirlenen programlarda ve belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç, öğrencinin derslere başladığı dönemin ders kayıtları süresi başlamadan
enstitüye önerir. Danışman ataması enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
(2) Bir öğretim elemanına en çok kaç tane tezsiz yüksek lisans öğrencisi danışmanlığı
verileceği ilgili enstitü anabilim dalının özelliği de gözetilerek enstitü yönetim kurulunca belirlenir.
(3) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında, enstitü anabilim dalı kurulu, her öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve tez danışmanı tercihini dikkate
alarak tez danışmanı önerisini, en geç öğrencinin derslere başladığı dönemin ders kayıtları süresi başlamadan ilgili enstitüye yapar.
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(4) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.
(5) Tez danışmanı, öncelikle enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri, yoksa başka
anabilim dalı öğretim üyeleri arasından önerilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim
kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi tez danışmanı olarak
seçilebilir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda,
yüksek lisans programları için Üniversite kadrosu dışında görev yapan en az doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip kişiler, doktora programlarında ise Üniversite kadrosu dışında
görev yapan yardımcı doçent, doçent veya profesör unvanına sahip kişiler, ikinci tez danışmanı
olarak atanabilir.
(7) Öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayısının üst sınırı Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca belirlenir. Doktora tez danışmanlığı sayısı kararlaştırılan üst sınırın en
fazla yarısı kadar olabilir. İki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa
sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur. Üniversite ya da
üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.
(8) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve
yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açar. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla
yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü
yönetim kurulu tarafından uygulanır. Bir öğretim elemanı birden fazla enstitüde uzmanlık alanı
dersi açmış olsa bile ödeme sadece bir uzmanlık alan dersi için bağlı bulunduğu anabilim dalından yapılır.
(9) Öğrenciler enstitü müdürlüğüne ya da akademik anabilim dalı başkanlığına yazılı
olarak başvurmak suretiyle danışman/tez danışmanı değişikliği talebinde bulunabilirler.
(10) Danışman/tez danışmanı, öğrencisi ara vermeden mazeretsiz olarak iki yarıyıl kayıt
yenilemediği takdirde anabilim dalı başkanlığına yazılı müracaat yaparak bu öğrenciye ait üzerindeki danışmanlığın alınmasını talep edebilir. Enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışmanlık/tez danışmanlığı iptal edilir ve öğrenci ÖİBS üzerinde
pasif öğrenci konumuna alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kontenjanları, Giriş Koşulları ve İlanı, Lisansüstü Programlara
Başvuru, Değerlendirme ve Kayıtlar
Öğrenci kontenjanları
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları enstitü anabilim
dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
Ayrıca Senato belirlenen kontenjanların değiştirilmesi için anabilim dalı kurulunun uygun görüşü alınmak şartıyla enstitü yönetim kuruluna yetki verebilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına ikili anlaşmalar ile belirlenen protokol çerçevesinde öğrenci alımlarında ilan edilen kontenjan haricinde öğrenci alımı yapılabilir.
Giriş koşullarının belirlenmesi ve ilanı
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans
programlarından mezun olanların başvurabilecekleri; akademik anabilim kurulunun önerisi,
enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile kesinleşir.
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(2) Lisansüstü programlara başvuruda istenilecek asgari ALES puanı ve puan türü, asgari mezuniyet not ortalaması, mezun durumda olan/olabilecek adaylar için aranan şartlar, asgari yabancı dil puanı ve türü ve diğer özel şartlar, programı açan akademik anabilim kurulunun
önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır ve Senato onayı ile kesinleşir.
(3) ALES puanı yerine, ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan
edilen eşdeğer puanlar başvurularda geçerli sayılır. İlgili program alım şartlarında ayrıca belirtilmediği takdirde TUS ve DUS sınavları ALES yerine geçmez.
(4) Başvuru yapılacak yüksek lisans programında ilan edilen yabancı dil belgesi için
lisans eğitiminin tamamını bu yabancı dilde yapmış ve mezun olmuş olanlardan yabancı dil
belgesi istenmez. Değerlendirmede belgesi olmayan bu adayların puanları ilgili enstitü anabilim
dalının istediği en az puan üzerinden değerlendirmeye alınır.
(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alımları ile ilgili başvuru şartları, başvuruların değerlendirmesi ve öğrenci kabulü akademik anabilim kurulunun görüşü ve enstitü yönetim
kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
(6) Lisansüstü programlara öğrenci alımı yılda en fazla iki defa yapılır.
(7) Rektörlük, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli
belgeleri, başvuru tarihlerini, mülakat/yazılı sınav tarihlerini ve diğer hususları Üniversite internet sayfası üzerinden ilan eder.
Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki
koşullar aranır:
a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin
son yarıyılında olmaları, ayrıca yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu
öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları mezun oldukları üniversitenin tanındığına
dair belgeye sahip olmaları gerekir.
b) Giriş koşulu olarak ilan edilen lisans not ortalamasını sağlamış olmaları gerekir.
c) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde 55 tam puandan az olmamak üzere
akademik anabilim kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunda karara bağlanan ve
Senato tarafından onaylanan puanı almış olmaları gerekir.
ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu
olup bu asgari puanlar girilecek programların özelliklerine göre ilgili akademik anabilim kurulunun
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yükseltilebilir. YDS ve eşdeğeri sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları enstitü yönetim kurulunca belirlenecek jüriler
tarafından merkezî olarak yapılır. Ayrıca ilgili akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile YDMS’den alınan puanlar da başvurularda kabul edilebilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına ikili anlaşmalar ile öğrenci alımlarında protokol
şartlarına göre değerlendirme yapılır.
Doktora programlarına başvuru koşulları
MADDE 12 – (1) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki
koşullar aranır:
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans/tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans/tezli yüksek lisans öğrenimlerinin son
yarıyılında olmaları, ayrıca yabancı ülkelerdeki lisans/tezli yüksek lisans programını bitirmiş
Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları mezun oldukları üniversitenin
tanındığına dair belgeye sahip olmaları gerekir. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans
programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Sayfa : 38

RESMÎ GAZETE

10 Şubat 2017 – Sayı : 29975

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri mezunları ile hazırlık sınıfları hariç
en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip olanlar veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen
esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar yüksek lisans
yapmadan doktora programlarına başvurabilirler.
c) Yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların yüksek lisans not ortalamasının 4
üzerinden 2.50 veya muadili bir puandan; dört yıllık lisans diploması ile doktora programına
başvuran adayların lisans not ortalamasının 4 üzerinden 3.0 veya muadili bir puandan az olmamak üzere akademik anabilim kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunda karara
bağlanan ve Senato tarafından onaylanan puanı almış olmaları gerekir.
ç) Bu fıkranın (b) bendine göre başvuran adaylardan tıp ve diş hekimliği fakültesi mezunlarının lisans not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.00 veya muadili bir puandan, diğerlerinin lisans not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.50 veya muadili bir puandan az olmamak
üzere akademik anabilim kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunda karara bağlanan
ve Senato tarafından onaylanan puanı almış olmaları gerekir.
d) Bu fıkranın (b) bendine göre başvuran adayların ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 55 puandan az olmamak, lisans derecesiyle doktora programına başvuranların
ise ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato
tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan
az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi
mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına veya diş hekimliği fakültesi
mezunlarının DUS’tan alınmış temel bilimler puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı,
TUS’da temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel
bilimler puanı, DUS’da temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7;
klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde
edilir.
f) Doktora ve temel tıp programlarına öğrenci kabulünde adayların anadilleri dışında
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 55 puandan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puandan az olmamak
üzere akademik anabilim kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunda karara bağlanan
ve Senato tarafından onaylanan puanı almış olmaları gerekir.
g) İlgili programların alım şartlarında ilan edildiği takdirde ALES, TUS ve DUS sınavlarından alınan belgeler birbirinin yerine kabul edilebilir.
Başvuru, başvuruların kabulü ve değerlendirme
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara başvurular ÖİBS üzerinden yapılır. Başvuruda istenilen evraklar, kesin kayıt esnasında elden teslim edilir.
(2) Lisansüstü programlara başvuruları değerlendirmek ve mülakat/yazılı sınav yapmak
üzere enstitü anabilim dalı kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu
en az üç asıl ve iki yedek üye olacak şekilde jüriler oluşturur. Bir anabilim dalında yürütülen
farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde oluşturulan jüri tarafından mülakat/yazılı sınav yapılmadan, başvuru belgeleri üzerinden öğrenci
kabulü yapılabilir.
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(4) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına yapılan başvurular arasından
mülakat/yazılı sınava çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15’i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen
puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın on katı
oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.
(5) Yüksek lisans veya bütünleşik doktora programlarına başvuran lisans programlarından mezun durumda olan/olabilecek adayların, lisans not ortalaması olarak bir önceki dönemin sonundaki genel akademik not ortalamaları lisans not ortalaması olarak kullanılır.
(6) Tezli yüksek lisans ve doktora programında adaylar mülakat/yazılı sınavda 100 tam
puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse adayın sunduğu referans mektubu
ve neden bu eğitimi yapmak istediği ile hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak
sözlü değerlendirme yapılır. Mülakat veya yazılı sınava girmeyen adaylar ile bu sınav veya sınavların aritmetik ortalamasından 60 puandan aşağı alanlar başarısız sayılır.
(7) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si,
lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun %30’u dikkate alınarak hesaplanacak puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Jüri, sıralamada başarılı sayılacak
minimum puan seviyesini belirleyerek hangi adayların yüksek lisans programına asil ve yedek
olarak kabul edilebileceğini enstitüye bildirir. Yedek aday listesi en fazla asil aday sayısı kadar
olabilir. Jüri tarafından bildirilen asil ve yedek listeler enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleştirilerek ilan edilir.
(8) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans
not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Temel tıp bilimleri veya klinik
tıp bilimleri programlarına başvuran Tıp/Diş Hekimliği Fakültesi mezunları için ALES veya
ilgili Temel Tıp puanı/Temel Bilimler puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya ilgili
Temel Tıp puanı/Temel Bilimler puanının %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının
%20’si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun %30’u dikkate alınarak hesaplanacak puanlar en
yüksekten en aşağıya doğru sıralanır ve toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
Jüri, sıralamada başarılı sayılacak minimum puan seviyesini belirleyerek hangi adayların doktora programına asil ve yedek olarak kabul edilebileceğini enstitüye bildirir. Yedek aday listesi
en fazla asil aday sayısı kadar olabilir. Jüri tarafından bildirilen asil ve yedek listeler enstitü
yönetim kurulu kararı ile kesinleştirilerek ilan edilir.
(9) Sınav jürisi ilan edilen kontenjandan fazla öğrenci alınmasını uygun gördüğünde,
bunun gerekçesini belirten bir tutanakla teklifini enstitüye bildirir. Enstitü yönetim kurulu enstitü anabilim dalının uygun görüşünü alarak kontenjan artırılmasına karar verebilir.
Kesin kayıt
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asıl ve yedek adayların
listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar Rektörlük tarafından ilan edilir.
(2) Kayıtlar, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen lisansüstü akademik takviminde
belirtilen günlerde yapılır.
(3) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, şahsen veya
noter tasdikli vekili ile istenilen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.
(4) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında aslını veya Üniversite,
enstitü veya yetkili merci tarafından onaylı suretlerini teslim etmiş bulunduğu belgeler tekrar
istenmez.
(5) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.
(6) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu
adayların yerine, yedek adaylar başarı sırası esas alınarak kabul edilir. Asıl kontenjan dolana
kadar yedek adayların kabul edilmesine devam edilir.
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(7) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin
kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.
(8) Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde veya Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla yerleştirilen yabancı uyrukluların, Türkçe dil yeterliği ile ilgili düzenlemeler hariç,
doğrudan kayıtları yapılabilir.
(9) Öğrenim ücreti yatırması gereken adayların kesin kayıtları o döneme ait öğrenim
ücretini ödedikten sonra yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirme
Ders alma ve alınan derslerin kabulü
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları
programın gerektirdiği toplam ders kredisinin en az yarısını kendi programlarından almak zorundadırlar.
(2) Yabancı dilde eğitim yapan programlara kabul edilen öğrenciler için 26/8/2013 tarihli ve 28747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı ve Lisans Düzeyi Yabancı Dil Dersleri Öğretim ve Öğrenim Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(3) Öğrencinin ders kaydı, ÖİBS üzerinden enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan
dersler arasından ders seçimini yaparak kesinleştirmesi ve danışman/tez danışmanının onayından sonra tamamlanmış olur. Öğrenci tarafından kesinleştirilmemiş veya danışman/tez danışmanı tarafından onaylanmamış ders kayıtları ÖİBS tarafından kabul edilmez ve öğrenci ders
kaydı yapmamış sayılır. Ders kaydı aşamalarının sonuçlandırılmasından öğrenci sorumludur.
(4) Bir öğrencinin bir yarıyılda en fazla alabileceği ders sayısı beşi geçemez. Seminer,
uzmanlık alan dersi ve dönem projesi bu sayıya dahil değildir.
(5) Akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından en fazla toplamda iki
lisansüstü ders alabilirler.
(6) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan en fazla iki yarıyıl önceki yurt içi/yurt dışı
yükseköğretim kurumlarından mezuniyet şartını sağlamadan almış olduğu lisansüstü dersler,
danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla
öğrencinin kayıtlı olduğu programa saydırılabilir. Bu şekilde saydırma ilgili lisansüstü programın seminer, alan uzmanlık dersi, dönem projesi ve tez çalışması haricindeki diğer derslerinin
sayısının %50’sini geçemez. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler için bu hüküm uygulanmaz.
(7) Yabancı dil ile eğitim yapılan lisansüstü programlarda ders saydırma işleminin yapılabilmesi için daha önce alınmış derslerin eğitim dilinin kabul edilecek programın eğitim diliyle aynı olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler için bu hüküm uygulanmaz.
(8) Mezun olunmuş bir programda alınmış hiçbir ders başka bir programda yeniden
saydırılamaz.
Kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları
başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı
veya öğrenim ücretini ödemek ve istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez; bu kişiler
öğrencilik haklarından yararlanamazlar, kendilerine öğrenci durum belgesi, öğrenci belgesi,
staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez.
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(2) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Bu durumlarda geçen süreler azami süreye dâhil edilir.
Ders ekleme ve bırakma
MADDE 17 – (1) Ders ekleme ve ders bırakma işlemleri, isteyen öğrenciler tarafından
lisansüstü akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ÖİBS üzerinden yapılır. Ders ekleme
ve bırakma işlemi, öğrencinin kesinleştirmesi ve danışman/tez danışmanının onayından sonra
tamamlanmış olur. Öğrenci tarafından kesinleştirilmemiş veya danışman/tez danışmanı tarafından onaylanmamış ders ekleme ve bırakma kayıtları ÖİBS tarafından kabul edilmez.
Sınavlar
MADDE 18 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret
sınavı olmak üzere dört türdür.
(2) Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar,
atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.
(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, lisansüstü akademik takvimde ilan edilen süreler içerisinde yapılır. Sınavın yapılış biçimi sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl
sonu sınavına girmeye hakkı olduğu halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.
(4) Enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile bütünleme sınavı yapılabilir.
Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınav sonucu yarıyıl sınav sonucu yerine sayılır.
(5) Öğrencilerin yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin
%70’ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin %80’ine devam etmiş olmaları
gerekir. Ayrıca akademik anabilim kurulu kararı ile ara sınav başarı koşulu da aranabilir.
(6) Mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen ve mazereti enstitü yönetim kurulunun
kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde kullanır.
(7) Yarıyıl sonu sınavının mazeret sınavı bütünleme sınavıdır, ayrıca bir sınav hakkı
verilmez. Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur. Bir dersin yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı tarihini kapsayacak şekilde aralıksız oluşan ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile kabul edilen mazeretlerde o ders için takip eden yarıyılda mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavında alınan harf başarı notu o dersin alındığı yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.
Derslerde başarının değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar
ile bunların yarıyıl sonu sınavına nasıl katılacağı dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve her yarıyılın ilk haftasında ilan edilerek öğrencilere duyurulur.
(2) Lisansüstü derslerin yarıyıl sonu değerlendirilmesi dersi veren öğretim elemanı veya
elemanları tarafından yapılır. Bir dersten başarılı sayılmak için tezli/tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin en az (CB) harf başarı notu, doktora öğrencilerinin ise en az (BB) harf başarı notu
almaları gerekir.
(3) Başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya
zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir.
Öğrenciler genel akademik başarı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları
dersleri de tekrarlayabilirler. Bu şekilde ders tekrarlarında en son alınan harf başarı notu yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak
değerlendirilir.
(4) Ders ile ilgili puanlar, dersi veren öğretim elemanı tarafından ÖİBS’ye girilip sonuçlandırıldıktan sonra aşağıdaki (a) bendinde yer alan tabloda belirtilen değerler dikkate alınarak harf başarı notuna çevrilir:
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a)

b) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi
için devam ediyor (DE) notu verilir. Bu değerlendirme yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine, doktora eğitiminde tez izleme komitesi raporlarına dayanılarak yapılır. Süresinde gelmeyen tez izleme komitesi raporları için başarısız (BŞZ) notu verilir.
c) Seminer dersi başarılı (BŞ) veya başarısız (BŞZ) harf başarı notu ile değerlendirilir.
ç) Tez çalışması sonucu uzmanlık alan dersi ile birlikte başarılı (BŞ) veya başarısız
(BŞZ) harf başarı notu ile değerlendirilir.
d) (GR) notu; bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek ders, yeterlik, tez
ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (FF) harf başarı notu olarak işleme
alınır.
e) (DZ) notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları
yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not
ortalaması hesabında (FF) harf başarı notu işlemi görür.
f) (MZ) notu; enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti
nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilere verilir.
g) (E) notu; yarıyıl içerisinde başarılı olduğu hâlde, hastalık gibi geçerli bir nedenden
dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirmemiş öğrencilere dersin öğretim
elemanı tarafından verilir. (E) notu almış bir öğrenci, notların tesliminden sonra onbeş gün içerisinde eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu (FF) harf başarı notuna dönüşür.
(5) Dersi veren öğretim elemanı, harf başarı notunun karşılığı olan puan aralıklarını daha
alt limitlere çekebilir.
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(6) Başarılı (BŞ) ve başarısız (BŞZ) harf başarı notları akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.
Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 20 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, ilgili enstitü anabilim dalının belirlediği AKTS kredisi kadardır.
(2) Öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki çeşit akademik başarı not ortalaması bulunur.
(3) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı puanlarının toplamı 4’lük katsayı üzerinden değerlendirilen tüm derslerin kredi toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra
iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.
(4) Genel akademik başarı not ortalaması, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının
hesaplanmasındaki yol izlenerek öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu 4’lük katsayı üzerinden değerlendirilen derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.
Genel akademik başarı not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün
notlar öğrenci durum belgesine geçirilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 21 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını ilgili derslerin sınav sonuçları açıklandıktan itibaren en geç beş iş günü içinde enstitü
anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak yapar. Bu itiraz dersi veren öğretim elemanına iletilir.
Öğretim elemanı tarafından yapılan yeniden değerlendirmede maddi hata görülürse gerekli not
düzeltmesi yapılarak en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazı ile bildirilir. Yapılan incelemeden sonra öğretim elemanı tarafından verilen not kesindir. Sonuç ilgili öğrenciye onbeş
gün içinde duyurulur.
Azami süre ve azami süre aşımı
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda
tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde ilgili enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
(3) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(4) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00
(BB) genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını üçüncü fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
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(6) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program, en az 120 AKTS kredisi olmak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer,
daha önce almayan öğrenciler için bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, ilgili enstitü anabilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile belirlenen diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur.
(2) Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans
öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Bu şekilde alınan
derslerin AKTS değerleri ilgili programın derslerindeki asgari AKTS değerinde sayılır. Bu
derslerden 100 üzerinden alınan puanlar, 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendine
göre değerlendirilir.
(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, disiplinler arası nitelikte zorunlu
veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.
(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını aynı anda yürütmekte olan öğrenciler,
toplamda en çok iki ortak ders alabilirler. Ancak ders saydırma işlemi enstitü yönetim kurulu
kararıyla gerçekleştirilir.
Tez çalışması aşaması ve sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için en az iki yarıyıl ders alması ve ilgili program için alması gereken tüm dersleri, bir seminer ve diğer öğrenim etkinliklerini başarı ile tamamlamış olması gerekir. Ancak öğrencilerin yatay geçiş ve özel öğrencilikte
aldıkları derslerini saydırmaları durumunda en az iki yarıyıl ders alma şartı aranmaz.
(2) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
(3) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato
tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.
(4) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi elektronik kopyası ile birlikte enstitüye teslim eder. 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.
(5) İlgili akademik anabilim kurulu kararıyla öğrencinin, tez çalışması ile ilgili 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 veya benzeri bir çalışmasının olması, en
az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından en az birini yerine getirmesi, yüksek
lisans tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.

10 Şubat 2017 – Sayı : 29975

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 45

(6) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de kurum dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yüksek lisans tez jürisi için
biri kurum dışı olmak üzere iki adet yedek jüri üyesi belirlenir.
(7) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(12) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(13) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur.
Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse
onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.
(14) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belirtilmedikçe Üniversiteye aittir.
(15) Tez çalışmasının dili program dilidir. Ancak öğrencinin talebi, danışmanın kabulü
ve anabilim dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla program dilinin dışında başka bir dilde tez yazılabilir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer
belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi
şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.
Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. 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.
(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Tezsiz yüksek lisans programının amaç ve kapsamı
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda
derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu
program, asgari 90 AKTS kredisi olmak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur.
(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı
yarıyılda enstitüye kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje veya rapor vermek zorundadır. Enstitü anabilim dalının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir yeterlik
sınavı da yapılabilir.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Bu şekilde alınan derslerin AKTS değerleri, ilgili programın derslerindeki asgari AKTS değerinde sayılır. Bu derslerden 100 üzerinden alınan puanlar,
19 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 27 – (1) İlgili programın tüm derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans
öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Doktora programının amaç ve kapsamı
MADDE 28 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel
problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en
az yedi ders, seminer, ilgili enstitü anabilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
belirlenen diğer öğrenim etkinlikleri (makale, konferans, bildiri ve benzerleri), yeterlik sınavı,
tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 14 ders, seminer, ilgili enstitü anabilim dalının teklifi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer öğrenim etkinlikleri (makale, konferans,
bildiri ve benzerleri), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur. Ayrıca bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.
(4) Akademik anabilim kurulunun önerisi ile enstitü kurulu disiplinler arası nitelikte
zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.
(5) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
(6) Yüksek lisans diploması ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin alacağı
lisans dersleri, doktora programındaki ders yüküne ve ders kredisine sayılmaz. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla yüksek
lisans derslerinden seçilebilir.
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(7) Lisans diploması ile doktora programına kabul edilen öğrenciler, lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşuluyla en fazla iki dersi kredili olarak lisans dersleri arasından
seçebilirler. Bu şekilde alınan derslerin AKTS değerleri ilgili programın derslerindeki asgari
AKTS değerinde sayılır. Bu derslerden 100 üzerinden alınan puanlar, 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilir.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini, diğer öğrenim etkinliklerini ve seminerini
tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili
bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
(3) Doktora programında kayıtlı bir öğrencinin yeterlilik aşamasına geçebilmesi için
en az iki yarıyıl ders alması gerekir. Ancak öğrencilerin yatay geçiş, özel öğrencilik ve doktora
programında aldıkları derslerini saydırmaları durumunda en az iki yarıyıl ders alma şartı aranmaz.
(4) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her
öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(5) Doktora yeterlilik sınavları her yarıyıl bir kez olmak üzere akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. Yeterlilik aşamasına gelmiş ve yeterlilik sınavına girecek olan
öğrencinin, sınava gireceği dönemde ders kayıt sisteminden yeterlilik aşamasını seçmesi gerekir. Yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer.
(6) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi üç yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları
hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi, biri danışman ve en az ikisi kurum dışından olmak üzere beş asil öğretim üyesi ile biri aynı
anabilim/bilim dalından diğeri kurum dışından seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur.
(7) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve
sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci
sözlü sınava alınır.
(8) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla
bildirilir.
(9) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.
(10) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında koşullarını yerine getirdiği halde yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bu haklarını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş
sayılırlar.
(11) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
Bu dersler başarılı/başarısız olarak değerlendirilir ve genel not ortalamasına katılmaz.
(12) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yatay geçiş ile öğrenci kabulü şartlarına göre yüksek lisans programına geçebilir.
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Tez izleme komitesi
MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 31 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir.
(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu
ile ilişiği kesilir.
(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 32 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.
(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal 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.
(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunması gerekir.

10 Şubat 2017 – Sayı : 29975

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 49

(4) İlgili akademik anabilim kurulu kararıyla öğrencinin, tez çalışması ile ilgili en az
bir adet bilimsel makalesinin ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış veya benzeri bir çalışmasının olması, en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından en az birini yerine getirmesi, doktora tez savunma jürisinin kurulması
için ön şart olarak aranır.
(5) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Doktora tez jürisi için, biri aynı
anabilim/bilim dalından diğeri kurum dışından seçilen iki yedek öğretim üyesi belirlenir.
(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.
(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 22 nci maddenin altıncı fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(8) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur.
Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterlerse
onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilirler.
Doktora diploması
MADDE 33 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını
danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.
(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. 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 ilişiği kesilir.
(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği
tez sınavı tarihidir.
(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 34 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen ve nitelikleri
aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla sınav jürisinin önerisi ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla bilimsel hazırlık
programı uygulanabilir:
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora
programından farklı alanlarda almış olanlar.
b) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim
kurumundan almış olanlar.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler, ilgili anabilim dalının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Bu dersler, ilgili lisansüstü
programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve lisansüstü not ortalamasına dahil edilmez. Ancak ders başarı notları not çizelgesine başarılı (BŞ) veya başarısız
(BŞZ) şeklinde işlenir.
(3) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra
ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyıl için en fazla iki ders alabilir.
(4) Bilimsel hazırlık programında alınan ders ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları,
derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için alınan dersin bulunduğu
eğitim düzeyi programının ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dahil edilmez.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 35 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir
konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili öğretim üyesinin görüşü, akademik enstitü anabilim
kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere her yarıyıl için
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından
yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel
öğrenciler de asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilik başvuruları derslerin
başladığı ilk hafta yapılır.
(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
(3) Özel öğrencilerin, iki yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile
ilgili olanlardan aldıkları dersler, izledikleri programdaki ders sayıları toplamının yarısını geçmemek koşuluyla, akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun
bulması ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir. Başka bir yükseköğretim
kurumundan özel öğrenci olarak alınan derslerin en fazla iki tanesi sayılabilir.
(4) Yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, özel öğrenci olarak doktora programlarından ders alamazlar.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 36 – (1) Üniversitede veya yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarının
lisansüstü programlarında en az bir yarıyılını tamamlamış ve AGNO’su yüksek lisans programları için en az 2.50, doktora programları için en az 3.00 olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.
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(2) Yatay geçiş başvurularının kabul edilebilmesi için öğrencinin geçiş yapmak istediği
lisansüstü programın en son öğrenci alım ilanındaki kabul koşullarını sağlamış olması gerekir.
(3) Yatay geçiş başvurusu, ilgili enstitü anabilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.
(4) Yatay geçiş ile kabul edilen öğrencinin intibak işlemleri ve hangi aşamada programa
devam edeceği ilgili akademik anabilim kurulu kararı ile belirlenir. Ancak ders aşamasında bulunanların intibak işlemi sonucunda muafiyet verilen derslerin sayısı, ilgili lisansüstü programında verilen derslerin sayısının %50’sini geçemez.
(5) Doktora programına kabul edilmiş olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen bir yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri programın en son öğrenci alım ilanındaki giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir.
Geçiş kabulü ilgili akademik anabilim kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
(6) Herhangi bir yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin bütünleşik doktora programına yatay geçiş yapabilmeleri için ilgili anabilim dalı bütünleşik doktora programının en son öğrenci alım ilanındaki giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Yatay geçiş
kabulü, ilgili akademik anabilim kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
kesinleşir. Bu öğrencilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır
ve yüksek lisans programında geçirdikleri süreler azami öğretim süresinden sayılır.
(7) Üniversite içindeki aynı enstitü anabilim dalında açılmış tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapılabilir. Bu yatay geçiş başvurusunda
bulunacakların tezsiz yüksek lisans programının tüm öğrenim ücretini ödemiş olmaları, dönem
projesi hariç tüm derslerini başarı ile tamamlamaları, ilgili anabilim dalının bu derslerden istediği asgari ağırlıklı genel not ortalamasını ve tezli yüksek lisans programının en son öğrenci
alım ilanındaki asgari ALES puanı ve asgari yabancı dil puanını sağlamış olmaları gerekir. Bu
şekilde yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların kabulünde; ALES puanı, tezsiz yüksek lisans programında aldıkları derslerin ağırlıklı genel not ortalaması ve yabancı dil puanı değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, ağırlıklı genel not ortalamasının %35’i ve
yabancı dil puanının %15’inin aritmetik toplamı yapılarak hesaplanacak puanlar en yüksekten
en düşüğe doğru sıralanır. İlgili anabilim dalı başkanlığı ilan ettiği kontenjan kadar adayın tezli
yüksek lisans programına asil ve yedek olarak kabul edilebileceğini enstitüye bildirir. Yedek
aday listesi en fazla asil aday sayısı kadar olabilir. Anabilim dalı başkanlığı tarafından bildirilen
asil ve yedek listeler enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleştirilerek ilan edilir.
(8) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş
ile kabul edilen öğrenciler, bir dönem seminer çalışması aldıktan sonra tez çalışmasına geçer.
Bu öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında geçirdikleri süreler azami öğretim süresinden
sayılır.
(9) Tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş izni
enstitü anabilim dallarının önerisi üzerine enstitü yönetim kurullarınca verilir.
(10) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci
tezsiz yüksek lisans programları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır.
(11) Programlar arası geçişte, her bir programda geçirilen süreler azami süre hesabında
dikkate alınır.
(12) Lisansüstü programlarında yatay geçiş bir kez yapılır.
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 37 – (1) Yabancı uyruklu adayların ve lisans eğitiminin tamamını yurt dışında
tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul
koşulları Senato tarafından belirlenir.
Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler
MADDE 38 – (1) Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde katkı payları, öğrenim ücretleri
ile diğer ders ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Sayfa : 52

RESMÎ GAZETE

10 Şubat 2017 – Sayı : 29975

İzin
MADDE 39 – (1) Öğrenciler, sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim
kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla en fazla iki
yarıyıllık bir süre için Üniversiteden izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre, izni veren
ilgili yönetim kurulu tarafından uzatılabilir.
(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte
ilgili enstitüye en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Enstitü yönetim kurulu izin talebini, öğrencinin danışman/tez danışmanının ve enstitü anabilim
dalı başkanlığının da uygun görüşleriyle birlikte karara bağlar. Beklenmedik durumlar dışında
ders ekleme-bırakma süresi bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.
(3) İlgili enstitü yönetim kurulu kararı ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından işleme alınarak öğrenciye ve ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.
(4) İzin süresi biten öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını
yaptırabilir.
(5) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe
ile ders kayıtları başlamadan önce ilgili enstitüye başvurmaları gerekir. Enstitü yönetim kurulu,
öğrencinin danışman/tez danışmanının ve enstitü anabilim dalı başkanlığının da uygun görüşleriyle birlikte karara bağlar ve sonuç ÖİDB’ye iletilir. Öğrenci akademik takvimde ilan edilen
tarihlerde ders kaydını yaptırabilir.
Kayıt sildirme
MADDE 40 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile
kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt silme tarihi dilekçe ile başvuru yaptığı tarihtir.
(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği
kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri
için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.
Tebligat ve duyurular
MADDE 41 – (1) İlgili tebligat mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla öğrenciye
her türlü tebligat ve duyurular, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır. Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 15/8/2015 tarihli ve 29446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Getirilen yeni hükümlerin uygulanması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş yeni hükümlerin uygulanması
ve belirlenmiş yeni süreler 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren geçerlidir.
Kapatılarak Üniversiteye aktarılan öğrencilerin intibak işlemleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin Üniversiteye aktarılan öğrencilerinin intibak işlemleri YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.
Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans düzeyinde
öğrenci kayıt ve kabulüne, eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav
tarihlerini içeren takvimi,
b) AKTS: Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan
Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) AKTS Kredisi: Beklenen öğrenim çıktılarının elde edilmesi için gerekli görülen tüm
eğitim-öğretim aktivitelerini; teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar,
ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi ve benzeri öğeleri kapsayan
değerlendirme birimini,
ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
d) Ders kurulu: Tıp Fakültesi dönem I, II ve III’te uygulanmakta olan entegre sistem
içerisinde yer alan organ ve/veya sistem temelli dersler bütününü,
e) Diploma eki: Diplomaya ek olarak verilen, yükseköğretim alanında diploma ve derecelerle ilgili olarak ortak ve herkes tarafından anlaşılır formatta bilgi sağlamak için tasarlanmış belgeyi,
f) Dönem: Her biri bir ders yılını kapsayan en az otuz iki hafta olan eğitim-öğretim süresini,
g) Dönem içi notu: Dönem I, II ve III’te her dönemde yapılan ders kurulları sınav notları
ile küçük grup uygulamaları ara değerlendirme sınav notlarının, ödev, klinik, laboratuvar çalışmaları ve benzeri uygulamaların değerlendirme notlarının her yıl Fakülte Kurulunca belirlenen ağırlıklar oranında toplanmasıyla elde edilen notu,
ğ) Dönem notu: Dönem I, II ve III’te dönem içi notunun %60’ı ile final/bütünleme sınavı notunun %40’ının toplanmasıyla elde edilen notu; dönem IV ve V staj sınavları,
Dönem VI’da ise staj değerlendirme notlarının ortalaması olan notu,
h) Fakülte Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
ı) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
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i) İntörnlük Dönemi: Tıp Fakültesi dönem VI’da farklı anabilim dallarında yürütülen
zorunlu ve seçmeli uygulamalı eğitim-öğretimi,
j) Kurul dersleri: Tıp Fakültesi dönem I, II ve III’te her ders kurulunda yer alan dersleri,
k) Küçük grup uygulamaları: Tıp Fakültesi Dönem I, II, III’te yıl boyunca süren, süreleri
farklı olan, çeşitli başlıklar altında yapılandırılmış uygulamalı ya da kuramsal, temel olarak
küçük gruplarda öğrenen merkezli yürütülen dersleri,
l) Probleme dayalı öğrenme (PDÖ): Senaryolar çerçevesinde öğrenen merkezli olarak
küçük gruplar halinde yürütülen dersleri,
m) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,
n) Seçmeli ders: Tıp Fakültesi dönem I, II ve III’te bir yarıyıl süren, dönem IV, V, VI’da
staj olarak tanımlanan ve süresi değişebilen, Tıp Fakültesi eğitim-öğretim programında ya da
İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim programlarında yer alan, teorik ya da uygulamalı dersleri,
o) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,
ö) Stajlar: Tıp Fakültesi dönem IV ve V’te anabilim dallarında yürütülen teorik ve uygulamalı dersleri,
p) Tıp Fakültesi: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesini,
r) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ş) Zorunlu Ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Öğrenci Statüsü, Başka Üniversitelerden
Yatay Geçiş, Kayıt Yenileme ve Öğrenci Katkı Payı
Öğrenci kabul ve kayıt şartları
MADDE 4 – (1) Tıp Fakültesine, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Öğrenci kayıtları akademik takvimde belirlenen süre içinde yapılır. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kayıt şartları
ve kayıtta istenecek belgeler Senato kararı ile belirlenir.
Öğrenci statüsü
MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesine sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir.
Başka üniversitelerden yatay geçiş
MADDE 6 – (1) Tıp Fakültesine yatay geçişe, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.
Kayıt yenileme ve öğrenci katkı payı
MADDE 7 – (1) Öğrenciler öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmek ve sınavlara girebilmek için, her eğitim-öğretim yılının başında kayıt yenilemekle yükümlüdürler. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gerekirken ödeme yapmayan öğrencilerin
kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz ve bu durumda bulunan öğrenciler öğrencilik haklarından istifade edemezler. Öğrencinin kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süresi ve Şekli
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan
altı dönemden ibarettir. Her dönem en az 32 hafta sürelidir. Tıp Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil hazırlık eğitim süre veya süreleri altı yıllık eğitim-öğretim dönemlerine
dâhil değildir.
(2) Öğrenciler eğitim-öğretimlerini, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen
süreler içinde tamamlamak zorundadırlar. Bu sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin Fakülte
Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak,
normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmeleri koşulu ile öğrencilikleri devam eder.
(3) Seçmeli derslerde ve Senato tarafından belirlenen zorunlu ortak derslerde eğitimöğretim yarıyıl esasına göre yapılır.
Eğitim-öğretimin şekli
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim, dönem I, II ve III’te temel olarak ders kurulları, dönem IV ve V’te staj, dönem VI’da intörnlük esasına göre yapılır.
(2) Dönem I, II ve III’te yarıyıllık seçmeli dersler açılabilir. Öğrenci her yarıyıl açılan
seçmeli dersler içerisinden en az bir dersi almak zorundadır.
(3) Kurul dersleri, seçmeli ve ortak zorunlu dersler, uygulamalar, staj ve intörnlük ile
ilgili genel hususlar Fakülte Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam Zorunluluğu, Mazeretler, İzinler, Kayıt Dondurma,
Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Değişimi
Devam zorunluluğu
MADDE 10 – (1) Dönem I, II ve III’teki her bir ders kurulunda yer alan derslerde %70;
PDÖ ve uygulamalı derslerde %80 devam zorunluluğu vardır. Bu şartları yerine getirmeyen
öğrenci sınav ve değerlendirmelere alınmaz ve F1 notu alır. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli olarak kalır ve E notu alır.
(2) Bir eğitim-öğretim yılında tüm ders kurullarında, toplam devamsızlığı %30’u geçen
öğrenci F1 notu alır, final ve bütünleme sınavlarına alınmaz.
(3) PDÖ ve uygulamalı derslerde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazereti
nedeniyle devamsızlığı olan öğrenci, devam etmediği dersleri anabilim dalları tarafından belirtilen gün ve saatte telafi etmek zorundadır.
(4) Dönem IV, V ve Dönem VI’da tam devam şartı aranır. Mazeretsiz olarak devamsızlığı %20’nin üzerinde olanlar sınavlara alınmaz ve F1 notu alır. Devamsızlığı daha az olanlar
anabilim dalının belirlediği gün ve saatte eksikleri telafi etmek zorundadırlar.
Mazeretler
MADDE 11 – (1) Mazereti nedeniyle devamsızlık gösterenlerin mazeretleri Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrencinin, eğitim-öğretim süresinde, sağlık nedeni
ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca
kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
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(2) Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir
hafta içinde Tıp Fakültesi Dekanlığına yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan
raporlar veya yalnız sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz.
İzinler
MADDE 12 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı
burs, staj, araştırma gibi imkânların veya kanıtlayacakları önemli nedenlerin doğması halinde
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu iznin akademik yıl
başlamadan önce istenmesi gerekir.
Kayıt dondurma
MADDE 13 – (1) Kayıt dondurma ile ilgili hususlarda 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 14 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında
yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu
programlar çerçevesinde öğrenciler en fazla bir dönem süreyle bu üniversitelere gönderilebilir.
Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.
(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetlerinin, öğrencinin kendi eğitim-öğretim programındaki ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi, dönem koordinatörünün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile önceden belirlenir. Derslerin isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez. Ancak, içerik, öğrenme çıktıları ve AKTS kredileri açısından en yakın derslerin
seçilmesine özen gösterilir.
(3) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı ve
başarılı olduğu derslere ait sınav notları aynen kabul edilerek, kredileri de gösterilmek suretiyle
bu derslerin orijinal isimleri ile birlikte öğrencinin öğrenim belgesine işlenir.
(4) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Fakülte Kurulunun
kararı ile yürütülür. Öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir öğrenim belgesi
verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavların Değerlendirilmesinde Kullanılan Notlar ve Puanlar
Notlar ve puanlar
MADDE 15 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan notlar ve
puanlar aşağıda gösterilmiştir:
a)
Puanlar
Puanlar
Notlar
A1
90-100
4,00
A2
85-89
3,50
B1
75-84
3,00
B2
70-74
2,50
C1
60-69
2,00
C2
50-59
1,50
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b) Ayrıca, harf notlarından;
1) F1: Mazeretsiz devamsız, ilgili sınava/sınavlara girme hakkı yok,
2) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi,
3) F3: Sınav değerlendirmesi 0-49 arasında,
4) E: Mazeretli, geçmez,
olarak tanımlanır.
ALTINCI BÖLÜM
Dönem I, II ve III Sınavları ile İlgili Esaslar
Sınavlar
MADDE 16 – (1) Dönem I, II ve III’te aşağıdaki sınavlar yapılır:
a) Ders kurulu sınavı: Dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda pratik ve teorik
olarak yapılan sınavdır. Öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar ders kurulu sınav notu olarak işlenir.
b) Final sınavı: Dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda ders kurullarının tümünü içeren final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not final sınav notu olarak işlenir.
c) Bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’te final sınavında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına alınır. Bu sınavdan alınan not bütünleme sınav notu olarak işlenir.
ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile sınava giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir
defa ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır. Final ve bütünleme sınavları ile staj sınavı ve staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.
Sınavların uygulanması
MADDE 17 – (1) Ders kurulu sınavı, dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda
ilan edilen tarihlerde yapılır.
(2) Dönem I, II ve III’te her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en
erken üç, en geç yirmi bir gün sonra ders kurulları final sınavı yapılır.
(3) Dönem I, II ve III’te, ders kurulları final sınavının bitiminden en erken on beş gün
sonra ders kurulları bütünleme sınavı yapılır.
(4) Seçmeli dersler ile kurul harici zorunlu derslerin ara sınav tarihleri ile her yarıyılın
sonunda yapılacak final ve bütünleme sınav tarihleri Fakülte Kurulu tarafından onaylanarak
ilan edilir.
Sınavlardaki başarının değerlendirilmesi
MADDE 18 – (1) Öğrencinin bir üst döneme geçmesi için dönemin final veya bütünleme notunun en az C2, dönem notunun da en az 60 (C1) olması gerekir.
(2) Final sınav notu F2 veya F3 olan öğrenciler başarısız sayılırlar ve bu öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar. Final sınavında C2 almış olan öğrenciler yazılı talepleri halinde bütünleme sınavına girebilirler. Bu durumda dönem notunun hesaplanmasında bütünlemede aldıkları not geçerlidir.
Dönemin tekrarı
MADDE 19 – (1) Dönem tekrarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) 18 inci maddedeki başarı şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler o dönemi tekrarlarlar.
b) Seçmeli dersler ile kurul harici zorunlu derslerin final ve bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim yılında devam zorunluluğu olmadan o dersi programına almak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Dönem V’in sonuna kadar seçmeli ve ortak
zorunlu derslerden başarılı olamayan öğrenci dönem VI’ya başlayamaz.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Dönem IV ve V Sınavları ile İlgili Esaslar
Stajların tamamlattırılması
MADDE 20 – (1) Stajlara devam zorunludur ve mazeretli devamsızlıkları olan öğrenciler, sınava girebilmek için devamsız oldukları süreyi tamamlamak zorundadırlar.
Staj sınavı
MADDE 21 – (1) Dönem IV ve V’te her stajın sonunda o staj eğitim ve öğretim içeriğini kapsayan staj sınavı yapılır. Staj sınavı yazılı ya da hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Staj sınavının uygulama şekline ve hangi ölçme değerlendirme yönteminin
kullanılacağına ilgili stajın anabilim dalı akademik kurulu karar verir. Not takdirinde öğrencinin
staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Yazılı sınavının, staj sonu notuna katkısı
en az %40’tır. Staj sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj sınavı notunun en az
C1 olması zorunludur. Staj sınavları ve staj bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.
(2) Dönem IV ve V’te sınav sonuçları öğrenciye sadece not olarak bildirilir.
Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 22 – (1) Dönem IV ve V’teki stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken
yedi, en geç yirmi bir gün sonra alınır. Staj bütünleme sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj bütünleme sınav notunun en az C1 olması zorunludur. Bütünleme sınav veya
sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Stajı ikinci kere alıp başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın
bitiminden en erken yedi, en geç yirmi bir gün sonra kaldığı staj veya stajların bütünleme sınavlarına alınır.
(2) Bütün stajların sınavlarından başarılı olanlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam
ederler.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dönem VI’ya İlişkin Esaslar
İntörnlük döneminin değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Dönem VI (intörnlük) döneminde öğrencilerin başarısı, her anabilim
dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları
hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler,
klinik ve klinik patolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, 15 inci maddede
belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her anabilim dalındaki
çalışmalarından en az C1 notu alması zorunludur.
(2) Dönem VI’da başarısız olunan stajlar için sınırsız staj tekrarı hakkı verilir. Sınırsız
staj tekrarı hakkından yararlananlar öğrenci katkı payını ödemeye devam eder, ancak staj tekrarı
dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Dönem VI’da öğrenciye başarı durumu sadece not olarak bildirilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sınavların yapılış şekli
MADDE 24 – (1) Sınavların yapılışına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınavlar eğitim-öğretim programının özelliğine uygun olarak yazılı ya da sözlü/uygulamalı olarak yapılır.

10 Şubat 2017 – Sayı : 29975

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 59

b) İlan edilmiş olan sınav tarihleri zorunlu hallerde Fakülte Kurulu kararı ile değiştirilebilir.
c) Öğrenciler, sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen
öğrencinin notu F2 olur.
ç) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye, F3 notu verilir ve
ayrıca söz konusu öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
d) Öğrenciler Senato tarafından kabul edilen ilkeler doğrultusunda, ayrıca ortak zorunlu
dersleri almak ve başarmak zorundadırlar. Ortak zorunlu dersler için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 25 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç beş iş günü içerisinde Tıp Fakültesi Dekanlığına yaparlar. Bu itirazlar ilgili
öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır.
Ön şart ve dönem tekrarı
MADDE 26 – (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretiminde her dönem bir sonraki dönemin
ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci
dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi, dönem IV ve V’te kaldığı stajları ve dönem VI’da kaldığı
intörnlük çalışmalarını aynı şekilde tekrarlar. Ancak ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler
bu hükümlerin dışındadır. Bu derslerle ilgili olarak 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b)
bendi hükümleri uygulanır.
Tıp doktorluğu eğitimi başarı derecesi
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin mezuniyet başarı dereceleri, bütün dönemlerin notlarının ortalamasından oluşan genel akademik başarı notu esas alınarak aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde belirlenir:
Başarı Notu
Başarı Derecesi
A1
Üstün başarı
A2
Pekiyi
B1
İyi
B2
Orta
C1
Geçer
Onur ve yüksek onur öğrencisi
MADDE 28 – (1) Lisans öğrenimini altı yıllık eğitim-öğretim süresi içinde tamamlayan, disiplin cezası almayan ve genel akademik başarı not ortalaması A2 olan öğrenci onur öğrencisi; A1 olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.
İlişik kesme
MADDE 29 – (1) Üniversiteden çıkarma cezası alan veya bir başka üniversiteye yatay
geçiş yoluyla giden öğrencilerin, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Öğrenciler bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını
sildirebilirler. Bu durumda ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.
(3) Kayıt silme işlemi, Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
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(4) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki belgeleri ve mezun
olarak Üniversiteden ayrılanların diplomalarını alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit
edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.
Diplomalar
MADDE 30 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.
b) Tıp doktorluğu diploması; tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim-öğretim
süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.
Yabancı öğrenciler
MADDE 31 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların Tıp Fakültesine kabul koşulları Senato tarafından belirlenir.
Disiplin
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.
(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan geçici uzaklaştırma cezası alan
öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.
Kalite süreçleri
MADDE 33 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve
dış kalite güvencesi uygulamaları ve diğer hususlar, YÖK tarafından belirlenen ilkelere uygun
olarak Senato tarafından düzenlenir.
Engelli öğrenciler
MADDE 34 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu, engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapabilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 14/7/2013 tarihli ve 28707 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
En az %30 İngilizce programına yatay geçiş
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) En az %30 İngilizce programına, yeni öğrenci alınmadığı
için yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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TEBLİĞLER
Sermaye Piyasası Kurulundan:
ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(II-15.1a)
MADDE 1 – 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) İşlem sırası geçici olarak kapatılmış olanlar ile halka açık ortaklık
statüsünü kazanması sebebiyle payları borsa tarafından belirlenen platform, pazar veya piyasada
işlem görenler dahil ihraççılar ve ilgili taraflar izahnamenin ya da ihraç belgesinin Kurulca
onaylandığı tarihten itibaren bu Tebliğ hükümlerine tabidir.
(2) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını yurt içinde halka arz eden payları borsada
işlem görmeyen ihraççılar, izahnamenin Kurulca onaylandığı tarihten ilgili sermaye piyasası
aracının itfa tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine tabidir. İlaveten, tedavülde sermaye piyasası
aracı bulunmayan ihraççılar, onaylı izahnamenin geçerlilik süresi boyunca bu Tebliğ hükümlerine tabidirler.
(3) Yurt içinde halka arz edilmeksizin sermaye piyasası aracı ihraç eden payları borsada
işlem görmeyen ihraççılara, payları borsanın Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında işlem gören
ortaklıklara ve yurt içinde gerçekleştirilen kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcılarına bu
Tebliğin ikinci ve üçüncü bölümleri uygulanmaz. Bu ihraççılar ile fon kullanıcılarının bu Tebliğin diğer bölümlerine ilişkin yükümlülükleri, izahnamenin veya ihraç belgesinin Kurulca
onaylandığı tarihten ilgili sermaye piyasası aracının itfa tarihine kadar geçerlidir. İlaveten, fon
kullanıcıları ile tedavülde sermaye piyasası aracı bulunmayan ihraççılar, bu Tebliğin ikinci ve
üçüncü bölümleri hariç olmak üzere, onaylı izahname veya ihraç belgesinin geçerlilik süresi
boyunca bu Tebliğ hükümlerine tabidirler.
(4) Yurt dışında sermaye piyasası aracı ihraç eden halka açık olmayan ortaklıklara bu
Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İdari sorumluluğu bulunan kişiler ile ana ortak işlemlerinin açıklanması
MADDE 11 – (1) Bu maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı olmak üzere, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile ihraççının gerçek ya da tüzel kişi
ana ortağı tarafından sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası
araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından kamuya açıklanır.
(2) Sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına
ilişkin olarak, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ya da ihraççının ana ortağının her biri hesabına yapılan işlemlerin toplam tutarı bir takvim yılı içerisinde
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250.000 TL tutara ulaşmadıkça açıklama yapılmaz. İşlemlerin toplam tutarı, idari sorumluluğu
bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ya da ihraççının ana ortağının her biri tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler toplanarak hesaplanır.
(3) İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ya da ihraççının ana ortağı tarafından ihraççının halka arz edilen payları dışındaki sermaye piyasası araçlarında yapılan işlemlerin toplam tutarının bir takvim yılı içerisinde 250.000 TL tutarını aşması
halinde, işlemi yapanlar tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler kamuya açıklanır.
(4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, söz konusu fıkralarda belirlenen tutarları aşan işlemlerden itibaren başlanır ve daha
sonra gerçekleştirilen tüm işlemler kamuya açıklanır.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Genel kurul toplantı tutanağı ve Kurulca belirlenen şekliyle hazır bulunanlar listesi,”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak diğer açıklamalar saklı kalmak üzere,
pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz eden ihraççılar aşağıdaki hususları kamuya
açıklar:
a) Sermaye piyasası aracı ihracına ilişkin ihraç tavanı alınmak üzere yetkili organ kararı
alınması,
b) İhraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek her bir tertip ihraç için geçerli olmak üzere, ihracın gerçekleştirilmesi, anapara, faiz veya kupon ödemelerinde temerrüt durumu,
c) Sermaye piyasası aracının ihracı aşamasında belirlenen koşulların değişmesi sonucunda yatırımcıların haklarının etkilenmesine neden olabilecek her türlü değişiklikler,
ç) Sermaye piyasası aracına ilişkin dönüştürme veya değiştirme haklarının kullanımı,
d) Sermaye piyasası aracına ilişkin derecelendirme notları ile söz konusu notlardaki
değişiklikler,
e) Sermaye piyasası aracına ilişkin garanti ve teminatlar ile bunlardaki değişiklikler,
f) Genel kurul tarafından kâr dağıtımına ilişkin karar alınması,
g) Genel kurul gündemi ve genel kurul toplantı tutanağı, genel kurul toplantısının yapılamaması durumunda bu durumun gerekçesi,
ğ) Sermaye artırımı veya azaltımı, birleşme, bölünme veya tür değiştirmeye ilişkin yetkili organ kararı alınması ve bu işlemlerin sonuçlandırılması,
h) İhraç edilen pay dışındaki sermaye piyasası araçlarının ilişkili taraflardan geri alınması.
(2) Mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri,
mahalli idareler ile bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve
işletmeler tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları için birinci fıkranın (e) bendi uygulanmaz. Şu kadar ki, birinci fıkranın (g) bendi kapsamında yabancı ihraççılar tarafından
genel kurul toplantı sonuçlarının kamuya açıklanmasında kuruldukları ülke mevzuatında yer
alan kurallara uyulur.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin dördüncü bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Fon Kullanıcıları, Nitelikli Yatırımcılara veya Tahsisli Olarak Satılmak Üzere
İhraç Belgesi Onaylanan Payları Borsada İşlem Görmeyen İhraççılar ve Payları Nitelikli
Yatırımcı İşlem Pazarında İşlem Gören Ortaklıklar Tarafından Yapılacak Açıklamalara
İlişkin Esaslar”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Tahsisli olarak satılmak üzere ihraç belgesi onaylanan ihraççılar ve
fon kullanıcıları hariç olmak üzere, bu bölüm kapsamındaki ihraççılara ilişkin genel bilgilerin
KAP’ta yer alan ilgili form kullanılarak yayımlanması ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik
olduğunda, ihraççılar tarafından gerekli güncellemenin en geç iki iş günü içinde yapılması zorunludur.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Bu bölüm kapsamındaki ihraççılar ile fon kullanıcılarının aşağıdaki
hususlarda kamuya açıklama yapması zorunludur:
a) Genel kurul tarafından kâr dağıtımına ilişkin karar alınması,
b) Genel kurul gündemi ve genel kurul toplantı tutanağı, genel kurul toplantısının yapılamaması durumunda bu durumun gerekçesi,
c) Sermaye artırımı veya azaltımı, birleşme, bölünme veya tür değiştirmeye ilişkin yetkili organ kararı alınması ve bu işlemlerin sonuçlandırılması,
ç) Sermaye piyasası aracı ihracına ilişkin ihraç tavanı alınmak üzere yetkili organ kararı
alınması,
d) İhraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek her bir tertip ihraç için geçerli olmak üzere, ihracın gerçekleştirilmesi, anapara, faiz veya kupon ödemelerinde temerrüt durumu,
e) Sermaye piyasası aracının ihracı aşamasında belirlenen koşullarının değişmesi sonucunda, yatırımcıların haklarının etkilenmesine neden olabilecek her türlü değişiklikler,
f) Sermaye piyasası aracına ilişkin dönüştürme veya değiştirme haklarının kullanımı,
g) Sermaye piyasası aracına ilişkin derecelendirme notları ile söz konusu notlardaki
değişiklikler,
ğ) Sermaye piyasası aracına ilişkin garanti ve teminatlar ile bunlardaki değişiklikler,
h) İhraççının ya da fon kullanıcısının finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde meydana gelen ve ihraççının ihraç etmiş olduğu sermaye piyasası aracı sahiplerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesini olumsuz etkileyebilecek gelişmeler ve olaylar,
ı) İhraç edilen pay dışındaki sermaye piyasası araçlarının ilişkili taraflardan geri alınması.
(2) Mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri,
mahalli idareler ile bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve
işletmeler tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları için birinci fıkranın (ğ) bendi uygulanmaz. Şu kadar ki, birinci fıkranın (b) bendi kapsamında yabancı ihraççılar tarafından
genel kurul toplantı sonuçlarının kamuya açıklanmasında kuruldukları ülke mevzuatında yer
alan kurallara uyulur.
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(3) Payları borsanın Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında işlem gören ortaklıklar bu maddede yer alan hükümlerin yanı sıra, 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği (II-15.2)’nin
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (f), (ğ), (ı) ve (o) bentlerinde sayılan hususlarda da
kamuya açıklama yapmak zorundadır.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Açıklamaların dili Türkçedir. Kurul gerekli görmesi durumunda ortaklığın işlem
gördüğü pazar, ortaklığın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin Kurul düzenlemelerine göre dahil
olduğu grup veya Kurulca uygun görülen başka bir kriter gözetilmek suretiyle Türkçenin yanı
sıra başka dillerde de açıklama yapılmasını talep edebilir.
(2) Sermaye piyasası araçları borsada işlem gören ihraççılar ile borsada işlem gören
kira sertifikalarının fon kullanıcıları bakımından bu Tebliğin ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümleri kapsamındaki açıklamalar KAP’ta yer alan ilgili form kullanılarak KAP’ta yapılır. Sermaye piyasası araçları borsada işlem görmeyen ihraççılar ile borsada işlem görmeyen kira sertifikalarının fon kullanıcıları bakımından bu yükümlülük açıklamaların Kurula gönderilmesi
suretiyle yerine getirilir. Kurula gönderilecek açıklamalar Kurul İnternet sitesinde kamuya duyurulur. Kurul gerekli gördüğü durumlarda Kurula gönderilen açıklamaların, elektronik ortam
da dahil olmak üzere basın yayın organlarında ilan edilmesini ilgili ihraççıdan, fon kullanıcısından ve/veya ilgili taraflardan isteyebilir. Bu Tebliğde aksi belirtilmedikçe açıklamaların derhal yapılması esastır. Yapılacak açıklamada; açıklamanın bu Tebliğde yer alan esaslara uygun
olduğu, bu konuda ihraççıya ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığı, bilgilerin ihraççının defter,
kayıt ve belgelerine uygun olduğu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaların gösterildiği ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olunduğu beyan edilir.
(3) 12 ve 22 nci maddeler kapsamında yapılacak açıklamalar, bu Tebliğin ekindeki form
kullanılarak en geç işlemin gerçekleşmesini izleyen üçüncü iş günü saat 09.00’a kadar yapılır.
(4) Sermaye piyasası araçları borsada işlem gören ihraççılar ile sınırlı olmak üzere, ihraççı dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak açıklamalar veya bu açıklamalara
konu bilgilerdeki değişiklikler, açıklamayı yapan tarafın kimlik bilgisi doğrulanacak şekilde
KAP’a aktarılmak üzere derhal KAP işleticisine gönderilir. Bu bildirimlerin KAP işleticisine
iletilmesine ve KAP işleticisi tarafından KAP’ta duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar KAP işleticisi tarafından belirlenir.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere
aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve teselsül
ettirilmiş halinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Kamuyu aydınlatma uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli prosedürler ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenir.”
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“(5) Sermaye piyasası araçları borsada işlem gören ihraççılar, özel durum açıklamalarını
en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde KAP’ta ihraççıya ilişkin genel bilgilerde belirtilen İnternet sitesinde ilan etmek ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle bu
internet sitesinde bulundurmak zorundadır. Bu yükümlülük, ortaklığın internet sitesinde KAP’ta
yer alan açıklamalara bağlantı verilmesi suretiyle de yerine getirilebilir. Sermaye piyasası araçları borsada işlem görmeyen ihraççılar ise, özel durum açıklamalarını en geç kamuya açıklama
yapıldıktan sonraki beş iş günü içinde bulunması durumunda kendilerine ait internet sitesinde
ilan etmek ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle bu internet sitesinde bulundurmak zorundadır. Bu ihraççıların kendilerine ait birden fazla internet sitesinin bulunması durumunda,
özel durumlar tescil edilen internet sitesinde zorunlu, diğer internet sitelerinde ise ihtiyari olarak
ilan edilir. Tescil edilen internet sitesinde, özel durumların ilan edildiği diğer internet sitelerinin
bağlantı adreslerine yer verilir.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Tahsisli olarak sermaye piyasası aracı ihraç etmiş olan ihraççılara ilişkin özel
hükümler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce yurt içinde tahsisli
olarak sermaye piyasası aracı ihraç eden halka açık olmayan ortaklıklar, bu maddenin yayımı
tarihinden sonra yaptıkları ihraç belgesi ya da izahname onayı başvuruları Kurulca onaylanana
kadar bu Tebliğ hükümlerine tabi olmazlar.
Nitelikli yatırımcıya satış suretiyle sermaye piyasası aracı ihraç etmiş olan ihraççılara ilişkin özel hükümler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi
ile getirilen yükümlülük, kapsam dâhilindeki ihraççılar ile fon kullanıcıları açısından bu maddenin yayımı tarihinden sonra yapılacak ihraç belgesi ya da izahname onay başvurularının Kurulca olumlu karşılanmasından sonra başlar.”
MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:
YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE
İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(III-37.1.b)
MADDE 1 – 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım
Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’in 27 nci
maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı, işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır. Kaldıraçlı işlemlerde pozisyonun ilk
açıldığı sırada uygulanacak kaldıraç oranı 10:1’i geçemez.
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(2) Kurul gerekli gördüğü hallerde bu oranları değiştirme ve varlık bazında kaldıraç
oranı belirleme yetkisine sahiptir.
(3)Kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için başlangıç teminat tutarı olarak asgari
50.000 TL veya muadili döviz tutarı hesaba yatırılır.
(4) İşlemlere başlamadan önce veya başladıktan sonra hesaptan nakit çekilmesi veya
başka bir kuruma virman yapılması suretiyle başlangıç teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşürülmesi halinde pozisyon açılamaz. İşlemlere başlandıktan sonra
zarar edilmesi neticesinde teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşmesi durumunda işlemlere devam edilebilir.
(5) Birinci fıkrada belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanacak azami kaldıraç oranları
aracı kurumlar ile müşteriler arasında imzalanacak çerçeve sözleşmede belirlenir. Söz konusu
oranların daha sonra değiştirilebilmesi için müşterinin yazılı onayı alınır. Aracı kurumlar tarafından tevsik edilebilmesi şartıyla elektronik ortamdaki her türlü araç yoluyla müşteri onayı
alınması mümkündür.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir.
“Kaldıraç oranının uygulanması
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce açılmış olan pozisyonlar
için 27 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen kaldıraç oranı ve asgari başlangıç
teminat tutarı için 14/1/2016 tarihli ve 29593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.a) hükümleri uygulanmaya devam olunur.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aracı kurumlar nezdinde bulunan açık
pozisyonlarda uygulanan kaldıraç oranı en geç 45 gün içerisinde 27 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kaldıraç oranına uyumlu hale getirilir. Bu süre içinde uyum sağlayamayan
pozisyonlar aracı kurum tarafından kapatılır.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
11/7/2013

28704

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/1/2016

29593
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ
(VII-128.6)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(VII-128.6a)
MADDE 1 – 27/12/2013 tarihli ve 28864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamuyu
Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)’nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Kurul, borsa, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları, MKK, KAP
işleticisi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Kurul tarafından belirlenecek diğer kurum ve
kuruluşlar tarafından yapılacak duyurular da elektronik imzalı olarak KAP’a iletilir.”
“(4) Bu madde kapsamında sermaye piyasası araçları borsada işlem gören yabancı ortaklıklar veya kuruluşlar tarafından yapılacak bildirimler, yönetim kurulu kararı alınması, bu
bildirimlere ilişkin sorumluluğun ilgili bildirim yükümlüsü ortaklık veya kuruluşta kalması ve
söz konusu bilginin kamuya açıklanmasına kadar geçen sürede gizliliğinin sağlanmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, sözleşme ile hizmet alınan üçüncü kişiler tarafından
ilgili bildirim yükümlüsü ortaklık veya kuruluş adına gerçekleştirilebilir. Buna ilişkin esaslar
KAP işleticisi tarafından belirlenir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(6) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının uygulandığı durumlarda, bu
maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan yükümlülükler sözleşme ile hizmet alınan
kişiler tarafından yerine getirilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Elektronik sertifikaların KAP sistemine erişim yetkilerinin hangi durumlarda iptal
edileceğine ve erişim iptaline hangi durumlarda son verileceğine ilişkin esaslar, Kurulun uygun
görüşü alınarak KAP işleticisi tarafından belirlenir.”
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 28/12/2016
Karar No : 2016/111
Konu
: İmar Planı/Değişikliği
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 23/09/2016 tarihli ve 6352 sayılı yazısına istinaden;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan;
1 – Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar mahallesi, 425 ada 14, 15, 16 ve 27 no.lu parsellere “Yerleşik Konut Alanı (A-5)”, “Ticaret-Turizm-Konut Alanı (E:3,00, Yençok:10 Kat) ”, “Park”, “Kanal” ve “Yol” kullanım kararlarının
getirilmesine yönelik 1/25.000 ölçekli Bolu Kent Bütünü Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5.000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin
onaylanmasına,
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2 – Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Sultandere mahallesi, 306 ada 1 no.lu parsele “Gelişme Konut Alanı (E:2.50,Yençok:10 Kat)”, “Park” ve
“Yaya Yolu ve Bölgesi” kullanım kararlarının getirilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar
Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
3 – Mülkiyeti TEDAŞ’a ait İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe mahallesi, 1091 ada
12 no.lu parsele yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne dair 14.01.2009 tarihli ve 2009/03 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay 6. Dairesinin 2009/2437 ile 2009/7639 Esas sayılı dosyalarında açılan davada 2011/3992 K. ve
2013/4090 K. sayılı Karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden, Mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından
hazırlanan İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe mahallesi, 1091 ada 12 no.lu parsele “Gelişme Konut Alanı (Ayrık Nizam, 5 Kat, TAKS:0.25; KAKS:1,25), Park Alanı ve Yol” kullanım
kararlarının getirilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama
İmar Planının onaylanmasına,
4 – Mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş. ye ait Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Fatih mahallesi,
255 ada 13 no.lu parsele “Gelişme Konut Alanı (K1 rumuzlu)”, “Ticaret-Konut Alanı (B-8)”,
“İdari Hizmet Alanı”,“Park” ve “Yol” kullanım kararlarının getirilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
5 – Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu Limanı ve geri bölgesindeki Türkiye Selüloz ve
Kağıt Fabrikaları A.Ş. ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı alanlar ile devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki alanlara yönelik “Liman Alanı (Emsal:0,15; Yençok:Serbest), Lojistik Tesis Alanı
(Emsal:0,80 ; Yençok:Serbest), Sanayi Alanı (Emsal:0,50 ; Yençok:Serbest), Park, Yol” fonksiyonları önerilmesine ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli
Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına,
6 – Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) A.Ş. mülkiyetindeki Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Orman Çiftliği mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 11.931,00 m² yüzölçümlü 43308 ada 4 no.lu parsele “Ticaret Alanı (E:2.20, Yençok:Serbest)” kullanım kararı
getirilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
7 – Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Ankara ili, Keçiören ilçesi,
Hasköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 15.272,00 m² yüzölçümlü, 90721 ada, 1 no.lu
parsele yönelik ‘Ticaret Alanı (Emsal: 2,00 ; Yençok: 10 Kat) ve Yol’ kararı getirilmesine ilişkin
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği
için ilgili Kurum/Kuruluşlara gönderilmesine
karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih

: 28/12/2016

Karar No : 2016/112
Konu

: İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 15/11/2016 tarih ve 7583 sayılı yazısına istinaden;
1 – Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Yeni Mahallesinde mülkiyeti Türkiye Denizcilik
İşletmeleri A.Ş. ve Maliye Hazinesine ait 321 ada 1, 18, 27, 28 ve 29 no’lu parseller ile devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki alanları içeren Kuzu Limanı Alanına yönelik “Yolcu Limanı
(E:0,10; Yençok:6,50), Yat Limanı (E:0,20; Yençok:6,50) ve Sahil Güvenlik Destek Tesis Alanı
(E:0,10; Yençok:6,50), Yol” fonksiyonları önerilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli koruma amaçlı
nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının onaylanmasına,
2 – Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Kemalpaşa Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine
ait 1 ada 3, 5, 6 ve 7 no’lu parseller ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları içeren
Kabatepe Limanı Alanına yönelik “Liman Alanı (E:0,05; Yençok:6,50), Ağaçlandırılacak Alan,
Otopark, Taşıt Yolu” fonksiyonları önerilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli koruma amaçlı nazım
imar planı ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının onaylanmasına,
Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği
için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,
karar verilmiştir.
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—— • ——
KURUL KARARI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI
Karar Tarihi : 18.01.2017
Toplantı No
: 2017/3
Karar No
: 2017/DK-YED/16
Konu
: 04.03.2009 tarihli ve 2009/DK-09/109 sayılı Kurul Kararı’nın
Yürürlükten Kaldırılması
Karar
: 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (l) bentleri ve ilgili diğer mevzuata istinaden, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 04.03.2009 tarihli ve 2009/DK-09/109 sayılı Kararı ve söz konusu karar ile
onaylanan “IMT-2000/UMTS İşletmecilerinin Şebekelerinde Kullanılacak Donanım ve Yazılım
Yatırımlarının İncelenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlükten kaldırılması hususuna karar verilmiştir.
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Gündoğdu/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 8.000.000 Kg yaĢ çay yükleme ve nakliye iĢi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında
temin edilebilir.
a - Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğü / Hamidiye Mah. Yoldanaltı No: 22 53800
Gündoğdu/RĠZE
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.02.2017 Salı günü saat 14.00’e kadar Gündoğdu
Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Hamidiye Mah. Yoldanaltı No: 22 53800 Gündoğdu/RĠZE
adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif
mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - Ġstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - Ġstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleĢme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
8 - Ġstekliler bu ihalede yükleme iĢine ayrı nakliye iĢine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - Ġhale Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1044/1-1

—— • ——

MESKEN NĠTELĠKLĠ TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı’na ait Ġstanbul Ġli, Kadıköy Ġlçesi,
Erenköy Mahallesi, KaĢaneler Sokak, Hayriye Apt. No: 11/13 (381 ada, 14 parsel, 6. kat 13 nolu
bağımsız) adresinde bulunan (3+1, 114 m² alanlı) mesken nitelikli taĢınmazın satıĢı 06 Mart 2017
Pazartesi günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.
2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA)
Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.
3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 250,00.- TL karĢılığında Türk Hava Kurumu Genel
BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya
THK Ġstanbul ġube BaĢkanlığı’ndan (Ġkon Residence A1 D5 R. Batanay Caddesi
AtaĢehir/ĠSTANBUL) temin edebilirler.
4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel : THK Genel BaĢkanlığı
(0 312) 303 73 78 - 80 - 70
THK Ġstanbul ġube BaĢkanlığı
(0 216) 328 07 07
1205/1-1
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aĢağıda belirtilen tarihde yapılacaktır.
1 - Ġdarenin
a) Adresi

: E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd.
No. 89 45500 Soma/MANĠSA

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

: elisatinalma@eli.gov.tr

2 - Ġhale konusu hizmetin a)
Ġhale Tarih
Niteliği - Türü - Miktarı

Ġhale Kayıt No

Dosya No

2017 / 57959

2017 - 179

ve Saati

Süre

01.03.2017

120

14:00

gün

E.L.Ġ Eynez Yeraltı Kontrol ġube
Müdürlüğüne Bağlı Stok Sahalarından
Soma B Termik Santrali 1-4 Yırca
kapı ve 5-6 ünitelerine 550.000 ton
kömürün taĢınması ve boĢaltılması
hizmet alımı iĢi
b) Yapılacağı yer

: TKĠ Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Müdürlüğü

c) ĠĢin süresi

: Yukarıdaki tabloda belirtilmiĢtir.

d) Ġhale usulü

: Açık ihale

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer

: ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/

(Soma / MANĠSA)’dır.

MANĠSA
4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No. 89 45500
Soma / MANĠSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karĢılığı aynı
adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

1179/1-1
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200 GR. ÇAYKUR SĠYAH SÜZEN POġET ÇAY KUTU ĠSKELETĠ (ĠHRAÇLIK) VE
DIġ ZARFI (ĠHRAÇLIK) SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - TeĢekkülümüzün ihtiyacı olan 400.000 Adet 200 gr. ÇAYKUR Siyah Süzen PoĢet Çay
Kutu Ġskeleti (Ġhraçlık) ve 40.000.000 Adet 200 gr. ÇAYKUR Siyah Süzen PoĢet Çay DıĢ Zarfı
(Ġhraçlık) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi
kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir.
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.02.2017 tarihi saat 14:00’e kadar Çay ĠĢletmeleri
Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır.
9 - Ġstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koĢulu ile
kalem bazında kısmi teklif verebilirler.
10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

799/1-1

—— • ——
YAġ ÇAY NAKLĠYE VE YÜKLEME HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Derepazarı/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 8.200.000 kg yaĢ çay nakliye ve yükleme iĢi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
Açık Ġhale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, 50,00 TL bedelle (K.D.V. dahil ) aĢağıda belirtilen banka hesap
numarasına yatırılıp alınacak makbuz karĢılığında belirtilen adresten temin edilebilir.
- T.C. Ziraat Bankası-DEREPZARI/RĠZE - Hesap No: TR34 0001 0007 8129 3289 8759 85
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- Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü/Tersane Mah.
Cumhuriyet Cad. No: 36 53900 Derepazarı-RĠZE
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21 ġubat 2017 günü saat 14:00’e kadar Tersane Çay
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif
vermek zorundadırlar
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
8 - Ġstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleĢme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
9 - Ġhale Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü Derepazarı-RĠZE adresimde yapılacaktır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümleri çerçevesinde
ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

869/1-1

—— • ——
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Of Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Of/TRABZON
1 - Müdürlüğümüz tarafından 12.000.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi
%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile yapılacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığından
temin edilebilir.
Of Çay Fabrikası Müdürlüğü/Kıyıboyu Mah. 61830 Of/TRABZON
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23/02/2017 günü saat 14.00’e kadar Of Çay Fabrikası
Müdürlüğü adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
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6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - Ġhale Of Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

930/1-1

—— • ——
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Pazar/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından 23.000.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi
%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00.- TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığından
temin edilebilir. ÇAYKUR Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğü Kirazlık Mah. No: 14 Pazar/RĠZE
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.02.2017 ÇARġAMBA günü saat 14:00’e kadar
ÇAYKUR Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğü Kirazlık Mah. No: 14 Pazar/RĠZE adresinde
bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - Ġhale ÇAYKUR Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

948/1-1
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720000 ADET BESLEME RONDELASI (TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE)
SATIN ALINACAKTIR
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2017/46366
Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Aliçetinkaya Mahallesi MareĢal Fevzi Çakmak Bulvarı
No: 5 / 03040 - AFYONKARAHĠSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr
1 - Ġhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası
Müdürlüğüne 720000 adet Besleme Rondelası (Teknik Ģartnameye göre) satın alınacaktır.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
Komisyonu BaĢkanlığına ihale tarihi olan 06/03/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya
gelmiĢ olması Ģarttır.
4 - Ġhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe
Müdürlüğü-AFYONKARAHĠSAR - Ġhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve ĠBAN
Hesap Numarası: AFYONKARAHĠSAR VAKIFBANK ġUBESĠ - *TR230001500158007282440204*
5 - KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1167/1-1

—— • ——

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Ortapazar Köyü / RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 10.000.000 Kg. YaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet
alım iĢi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi
kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında
temin edilebilir. Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ortapazar Köyü- RĠZE
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.02.2017 Salı günü saat 14.00’e kadar Ortapazar Çay
Fabrikası Müdürlüğü / Ortapazar Köyü- RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmi teklif kabul edilmez Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif vermek
zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme
bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - Ġhale Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanunu’na tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1006/1-1
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ĠZMĠT YENĠDOĞAN MAHALLESĠ, ĠDARĠ OLARAK ĠZMĠT FATĠH MAHALLESĠ 4868
ADA 5 VE 6 PARSELLER ĠLE 4869 ADA 16 PARSEL NOLU TAġINMAZLARDA KAT
KARġILIĞI ĠNġAAT YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
İzmit Belediye Başkanlığından:
1 - ĠHALE KONUSU: Mülkiyeti Ġzmit Belediye BaĢkanlığına ait olan, Ġzmit Yenidoğan
Mahallesi, idari olarak Ġzmit Fatih Mahallesi 4868 ada 5 ve 6 nolu parsel ile 4869 ada 16 parsel
nolu taĢınmazlar üzerine kat karĢılığı konut, sosyal tesis, ticaret (dükkan), fırın inĢa edilmesi iĢi
2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye
bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin arttırımı suretiyle
ihale edilecektir.
2 - ĠHALE KONUSU ĠġĠN YAPILACAĞI TAġINMAZLAR:

Ġli

Ġlçesi

KOCAELĠ

ĠZMĠT

KOCAELĠ

ĠZMĠT

KOCAELĠ

ĠZMĠT

Bölge
YENĠDOĞAN
(ĠDARĠ FATĠH
MAHALLESĠ)
YENĠDOĞAN
(ĠDARĠ FATĠH
MAHALLESĠ)
YENĠDOĞAN
(ĠDARĠ FATĠH
MAHALLESĠ)

Pafta

Ada

Parsel

Toplam
Arsa Alanı
(M2)

G23B24A4D

4868

5

3.999,94

1,20

G23B24A4C
G23B24A4D

4868

6

16.801,41

1,20

G23B24A4C
G23B24A4D

4869

16

25.369,59

1,20

Emsal

3 - ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ TARĠH VE SAATTE YAPILACAĞI: Ġhale, 22 ġubat 2017
tarih ÇarĢamba günü, saat 11.00’de ―Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No: 9 Belsa
Plaza A Blok Ġzmit/KOCAELĠ‖ adresindeki, Ġzmit Belediye BaĢkanlığı Binası, Encümen
Salonunda yapılacaktır.
4 - ġARTNAMENĠN ALINACAĞI YER: Ġhale Ģartnamesi Ömerağa Mahallesi
Abdurrahman Yüksel Caddesi No: 9 Belsa Plaza A Blok Ġzmit/KOCAELĠ adresindeki Ġzmit
Belediye BaĢkanlığı hizmet binasındaki, Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü’nden 3.000,00 (üçbin)TL.
bedel ödenerek alınabilecektir. (Ġhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)
5 - ĠġĠN NĠTELĠĞĠ, NEVĠ ve MĠKTARI: Ġzmit Yenidoğan Mahallesi, idari olarak Ġzmit
Fatih Mahallesi 4868 ada 5 ve 6 nolu parsel ile 4869 ada 16 parsel nolu taĢınmazlar üzerine kat
karĢılığı konut, sosyal tesis, ticaret (dükkan), fırın inĢa edilecektir. PaylaĢım, bağımsız bölüm net
alanları toplamı baz alınarak, toplam inĢaat alanının yaklaĢık %26’sına denk gelen iĢbu
Ģartnamenin eki olan mahal listesinde Belediye sütununda iĢaretli bağımsız bölümleri idareye
bırakmak suretiyle yapılacaktır. Ġhale bunun üzerine verilecek nakit Türk Lirasını en çok teklif
eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler üzerine teklif
edilecek nakitin muhammen bedeli 300.000,00 TL’dir. Ġhale sonucu ortaya çıkan ihale bedeli ita
amiri onayından sonra 2886 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde peĢin ödenecektir. Yüklenici
kendi payına düĢen konutlarda daire büyüklüklerinde (idare ile yapılacak istiĢare sonucunda)
değiĢiklik yapabilecektir. Tüm daireler eĢ zamanlı yapılacak olup, inĢaat bir bütünlük içinde
yürüyecektir. Ġdarenin onayı ile vaziyet planında (bina yerleĢimleri vb. gibi) değiĢiklik
yapılabilecektir. Ġdarenin uygun görüĢü ile proje tatbiki sırasında ve sözleĢme süresince meydana
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gelebilecek uygulama imar planı değiĢikliklerden kaynaklı emsal değiĢikliklerinin tatbiki
sırasında belirtilen vaziyet planı idarenin onayı ile yapılacak istiĢare sonucunda
değiĢtirilebilecektir. Mahal listesinde belirtilen Belediyeye bırakılacak bağımsız bölüm sayısı ve
net alanları bu değiĢikliklerle azaltılamaz. Emsal artıĢı olduğu taktirde alınan bağımsız bölüm
oranı ile ihale bedeline göre Belediye pay alacaktır.
Yüklenici ince iĢlere baĢlamadan önce bir adet numune daire yaparak idarenin onayını
aldıktan sonra diğer tüm ince imalatları bu numune daireye uygun biçimde yapacaktır. Yüklenici
tüm konutlarda teknik Ģartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup, kendi payına düĢen
konutlarda ve çevre düzenlemelerinde kullandığı malzemelerin (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer
döĢemesi vb. gibi) aynılarını Belediye payına düĢen konutlarda ve çevre düzenlemelerinde de
kullanacaktır.
6 - TAHMĠNĠ BEDEL ve GEÇĠCĠ TEMĠNAT BEDELĠ: Toplam inĢaat alanına göre,
ĠnĢaat Bedeli ve Çevre Düzenleme bedeli toplamı yaklaĢık maliyet bedeli olarak alınmıĢ olup
buna göre, YaklaĢık Maliyet (Takribi bedel) 84.414.784,00 TL (Seksendörtmilyon
dörtyüzondörtbin yediyüzseksendört Türk Lirası)’dir.
BaĢkanlık Makamının 09.01.2017 tarihli olurlarıyla oluĢturulan Kıymet Takdir
Komisyonu Raporuna göre arsa m2 birim fiyatı 450,00 (dörtyüz elli) TL’den toplam
20.776.923,00 TL (Yirmimilyon yediyüzyetmiĢaltıbin dokuzyüzyirmiüç Türk Lirası)’dir.
Buna göre toplam yaklaĢık maliyet, inĢaat yapım bedeli+arsa bedeli+muhammen bedelin
toplamı olan 105.491.707,00 TL (YüzbeĢmilyon dörtyüzdoksanbirbin yediyüzyedi Türk
Lirası)’dır.
Geçici teminat bedeli yaklaĢık maliyet, arsa bedelinin toplamı ve muhammen bedel
toplamının %3’ü olan 3.164.752,00 TL (üçmilyon yüzaltmıĢdörtbin yediyüzelliiki Türk
Lirası)’dır.
7 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI: Ġhaleye katılacak gerçek ve tüzel kiĢi veya
kiĢilerin aĢağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.
A. Ġkametgah belgesi, (Tüzel kiĢiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)
B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,
C. Gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını
bildirmeleri,
D. a. Özel hukuk tüzelkiĢileri için, tüzelkiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri
meslekî kuruluĢtan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ sicil kayıt belgesi,
b. Gerçek kiĢiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline
kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek ve tüzel kiĢilerin her birine
ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.
E. Ġhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,
a. Gerçek kiĢi olması halinde, imza sirküleri,
b. Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ imza sirküleri veya vekâletname
ile imza sirküleri,
c. Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzelkiĢilerin her
birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,
F. Ġsteklinin Ģirket olması halinde Ģirket tüzüğü ile Ģirket ortaklarını ve bunların hisse
oranlarını ve görevlerini belirten belge,
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G. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli
imza sirküleri,
H. Ġhale Ģartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
Ġ. ĠĢe ait Ģartnamenin 10. maddesinde yazılı geçici teminat yatırıldığını gösteren makbuz,
J. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, bu Ģartnameye ekli örneğe uygun olarak
hazırlanmıĢ noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmıĢ ortaklık
sözleĢmesi,
K. Ġsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda
alınmıĢ belge,
L. Ġsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmıĢ belge,
M. Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek ―Yer
Gördü Belgesi‖,
N. ĠĢe ait Ģartnamenin eki örneğe ve 11nci maddede belirtilen Ģartlara uygun olarak
hazırlanmıĢ teklif mektubu,
O. ĠĢe ait Ģartnamenin 8 inci ve Ġlanın 8 inci maddesinde belirtilen iĢ deneyimine sahip
olduğuna dair belge,
P. Ġhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,
Q. Ġhale konusu iĢ kapsamında iĢin devamı süresince aĢağıda belirtilen personeli istihdam
edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inĢaat yapım iĢini alt yüklenicilere
yaptırabilir. Bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)
• 1 adet en az 10 yıl deneyimli inĢaat mühendisi (Ģantiye Ģefi)
• 1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar
• 1 adet en az 5 yıl deneyimli inĢaat mühendisi (saha mühendisi)
• 1 adet en az 5 yıl deneyimli makine mühendisi
• 1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi
• 1 adet en az 3 yıl deneyimli inĢaat teknikeri
• 1 adet en az 3 yıl deneyimli Harita Mühendisi
8 - YETERLĠK DEĞERLENDĠRMESĠ: ĠĢbu ihaleye teklif verebilmek için yeterlik
alınmıĢ olması gerekmektedir. Ġhale dosyası idare adına Emlak Ġstimlak Müdürlüğü’nden
3.000,00 (üçbin) TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu yeterlik baĢvuru
dilekçesine eklenecektir. (Ġhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) Ġhalede yeterlik
alabilmek için 7 inci ve 8 inci maddelerde belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli
suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Ġzmit Belediye BaĢkanlığı Emlak Ġstimlak
Müdürlüğüne hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak ihale tarihinden en geç iki gün önce
20/02/2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar alındı karĢılığı müdürlük Emlak Ġstimlak
Müdürlüğüne verilmesi gerekir. Ġsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Ġta Amiri tarafından
oluĢturulacak Yeterlik Komisyonu tarafından yapılacak olup, yeterlik alan veya alamayan
isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir belge verilmeyecektir. Yeterlik değerlendirmesi ile ilgili
Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf içinde Belediye Encümenine (Ġhale Komisyonuna)
ibraz edilecek olup; yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün isteklilerin huzurunda Belediye
Encümeni (Ġhale Komisyonu) tarafından açıklanacaktır. Yeterlik müracaatında bulunmayan veya
yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılarak, Teklif Zarfları açılmadan
ve baĢkaca herhangi bir iĢleme tabi tutulmadan kendilerine iade edilecektir. Yeterlik alan
isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır.
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9 - YETERLĠLĠK KRĠTERLERĠ:
A. ĠĢbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiĢ tarih, sayı ve banka kaĢesini ihtiva
eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamıĢ nakit kredisi veya kullanılmamıĢ
teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan
alınacak belgeler (banka referans mektubu). Ġsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi
veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu iĢin
(yapılacak olan konut inĢaatının) yaklaĢık maliyetinin (Takribi Bedelin) %10’undan az olmaması
gerekir.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
B. Ġlan tarihinden geriye doğru son on beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢlerdeki deneyimini gösteren tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ
deneyim belgesi; en az 20.000 m² inĢaat yaptığına dair iĢ deneyimini gösteren belge (Ġsteklinin
ortak giriĢim olması halinde ortaklardan birinin istenen Ģartları sağlaması halinde diğer ortaktan
ayrıca iĢ deneyimi aranmaz.)
C. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri
veya bunlara eĢdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre,(bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından
onaylı)
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0.15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.50`den küçük olması, yeterlik
kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
10 - UYGULANACAK ĠHALE USULÜ: Ġhale 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a
maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak
belirlenen muhammen bedelin arttırımı suretiyle yapılacaktır.
11 - TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak Ģartnamede belirtilen usul
ile yapılır.
12 - TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı
alındılar karĢılığında Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine
yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine Ġdarenin
adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile
gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar Ġdareye ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle iĢleme konulmayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edilir. Ġdareye
verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon
(TRT) Ġdaresi’nin saat ayarı esastır.
13 - ARTIRIM TEKLĠFLERĠ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile
sunulacak olup, bunun dıĢındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ġhale komisyonunca
oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aĢamasında bedel artırımı ihale
komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. Ġhale, muhammen
bedeli en fazla arttırımı yapan istekli üzerinde bırakılacaktır.
14 - ĠDARENĠN YETKĠSĠ: Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye
Encümeni 2886 S.D.Ġ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun
teklifi tespit etmekte serbesttir.)
Ġlan olunur.
1022/1-1
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FĠLTRE KAĞITLARI ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No

: 2017 / 56298

1 - Ġdarenin:
a) Adresi

: Türkiye

ġeker

Fabrikaları

MithatpaĢa Cad. No: 14

A.ġ.

Genel

Müdürlüğü

06100 - YeniĢehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00
Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01
c) Elektronik posta adresi

: -

2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 9 Kalem muhtelif cins ve miktarda, Filtre Kağıtları.

b) Teslim yeri

: Ankara ġeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/
ANKARA

c) Teslim tarihi

: SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 45 (KırkbeĢ) takvim
günü.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

: 24.02.2017 Cuma günü, Saat 14.00

4 - Ġhaleler Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - Ġhale dokümanları, MithatpaĢa Caddesi No: 14

06100 - YeniĢehir / ANKARA

adresindeki Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve
ihale dokümanları, KDV. dahil TL.50,00 (Elli Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir.
Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 24.02.2017 Cuma günü, saat 14.00’e kadar MithatpaĢa Caddesi No. 14
(06100) YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz, HaberleĢme ve ArĢiv
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir
1075/1-1
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KĠMYASAL MADDE ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
ĠKN

: 2017 / 56100

1 - Ġdarenin:
a) Adresi

: Türkiye

ġeker

Fabrikaları

A.ġ.

Genel

Müdürlüğü

MithatpaĢa Cad. No: 14 06100 YeniĢehir/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00
Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01
c) Elektronik posta adresi

:

2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Muhtelif cins ve miktarlarda 103 kalem Kimyasal Madde

b) Teslim yeri

: Ankara ġeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/
Ankara

c) Teslim tarihi

: SözleĢmenin

imzalanmasını

müteakip

iĢe

baĢlama

tarihinden Ġtibaren 45 (KırkbeĢ) takvim günü.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

: 28.02.2017 günü, Saat 14.00

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır,
5 - Ġhale dokümanları MithatpaĢa Caddesi No: 14

06100 YeniĢehir/ANKARA

adresindeki Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve
ihale dökümanları, KDV. dahil TL.50,00 (Elli Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir.
Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 28.02.2017 günü, saat 14.00’e kadar MithatpaĢa Caddesi No. 14

06100

YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir.
1076/1-1
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LABORATUAR ÖLÇÜ KONTROL ALETLERĠ YEDEKLERĠ ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE
USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No

: 2017 / 56509

1 - Ġdarenin
a) Adı

: Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü

a) Adresi

: MithatpaĢa Cad. No: 14 06100 YeniĢehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00
Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 7 kalem muhtelif cins ve miktarda Laboratuar Ölçü
Kontrol Aletleri Yedekleri.
: Ankara ġeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/

b) Teslim yeri

ANKARA
: SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 45 (KırkbeĢ) takvim

c) Teslim tarihi

günü.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Türkiye

ġeker

Fabrikaları

MithatpaĢa Cad. No: 14

A.ġ.

Genel

Müdürlüğü

06100 YeniĢehir / ANKARA

: 27.02.2017 Pazartesi günü, Saat 14.00

b) Tarihi ve saati

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - Ġhale dokümanları MithatpaĢa Caddesi No: 14

06100 YeniĢehir/ANKARA

adresindeki Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ.Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve
Ģartnameler TL/Tk. 50.00 (Elli Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 27.02.2017 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar MithatpaĢa Caddesi No. 14
06100

YeniĢehir/ANKARA

adresindeki

Genel

Müdürlüğümüz

HaberleĢme

ve

ArĢiv

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir.
1077/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Teknoanaliz Zemin ve Yapı Malzemeleri Test Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Limited
ġirketi’nin Yeni San. Sitesi 5. Sok. No: 42 Merkez/ERZĠNCAN adresinde bulunan yapı
malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK)
30.04.2012 tarih ve 421/4 sayılı kararı ile verilen 361 no’lu ―Laboratuvar Ġzin Belgesi‖ iptali ve
kullanma hakkı veren sözleĢmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez
Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 10.01.2017 tarih ve 527/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık
Makamından alınan 01.02.2017 tarih ve 2605 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1201/1-1

—————

27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Anadolu Yapı Denetim Hiz.
San. Tic. A.ġ. ile ilgili ilanda sehven yazılan ―Anadolu Yapı Denetim Müh. Ltd. ġti. (Ticaret
Odası: Antalya, Ticaret Sicil No: 33145, Yapı Denetim Ġzin Belgesi Numarası:27)‖ ifadesinin
çıkarılarak ―Anadolu Yapı Denetim Hiz. San. Tic. A.ġ. (Ticaret Odası: Ankara, Ticaret Sicil No:
155796, Yapı Denetim Ġzin Belgesi Numarası: 26)‖ ifadesinin eklenmesi 31.01.2016 tarihli ve
2447 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1202/1-1

—————

Al Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ġstanbul ili, ġiĢli ilçesi, 92 pafta, 776 ada, 37 parsel üzerindeki 915520 YĠBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaĢılan 661376 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı
925 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Al Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan
men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Al Yapı Denetim
Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sami
TURNA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15959, Oda Sicil No:13431),
Celalettin CEBECĠ (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10858, Oda Sicil
No:18179), DerviĢ ORTAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:7358, Oda Sicil No:6408), Ömer Faruk HAZIR (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:70983) ve Umut Rıza ERGEN’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:73447) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Al Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortağı Umut
Rıza ERGEN’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73447) yeni iĢ almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik
bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması
için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2855 sayılı
Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/1/1-1

—————

Al Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ġstanbul ili, BeĢiktaĢ ilçesi, 75 pafta, 1285 ada, 18 parsel üzerindeki 1145081 YĠBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (g) fıkralarındaki
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öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan 661376 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 925 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Al Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ
almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Al Yapı
Denetim Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Sami TURNA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15959, Oda Sicil
No:13431), Celalettin CEBECĠ (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10858, Oda
Sicil No:18179), Nihan ECĠM (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:6109, Oda Sicil No:30062) ve Tülin ÖCAL DEMĠRKIRAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:37487) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Al Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortağı
Umut Rıza ERGEN’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73447) yeni iĢ
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda
idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun
ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli
ve 2853 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/2/1-1

—————

Öz Bil Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ġstanbul ili, ġiĢli ilçesi, 57 pafta, 1 ada, 477 parsel üzerindeki 1042875 YĠBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaĢılan 748491 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı
1858 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Öz Bil Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan
men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Öz Bil Yapı Denetim
Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları
Ferhan KOPUZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8870, Oda Sicil No:10936),
Zafer Kemal ZEREN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14632, Oda Sicil
No:11653) ve Sinan Emre ÇANKAYA’nın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:87100) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Öz Bil Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları
Olgaç Arda DÖNMEZ (Mimar, Oda Sicil No:43044), Taner KARADEMĠR (ĠnĢaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73551), Habip ABDULLAHOĞLU (Makine Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:67217) ve Celalettin Ege DÖNMEZ’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:107459) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almamaları ve baĢka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının
tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2854 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/3/1-1

—————

Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz. Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ġstanbul ili, AtaĢehir ilçesi, 15 pafta, 1760 parsel üzerindeki 114214 YĠBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaĢılan 427664-375246 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 296 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Yapıden Üniversal Yapı Denetim
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Hiz. Ltd.ġti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men
cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz. Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet ġeref AKSOY (ĠnĢaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3946, Oda Sicil No:24994), Semih GÜNKUT (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2638, Oda Sicil No:10122) ve Yücel ATAÇ’ın (ĠnĢaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:49465) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yapıden
Üniversal Yapı Denetim Hiz. Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Mehmet ġeref AKSOY (ĠnĢaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3946, Oda Sicil No:24994), Serdar CEYLAN’ın
(Mimar, Oda Sicil No:30559) ve Edip SAATÇĠOĞLU’nun (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3887, Oda Sicil No:25400) yeni iĢ almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev
almamaları ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmamaları için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2852 sayılı Oluru
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/4/1-1

—————

Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ġzmir ili, Seferihisar ilçesi, 190 ada, 1 parsel üzerindeki 871554 YĠBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarındaki öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaĢılan 165236-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret
Odasına kayıtlı 1668 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Deniz Ada Yapı Denetim
Ltd.ġti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep
olan sorumlu denetim elemanları Bülent ÇAKIR (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:3387, Oda Sicil No:27294), Ahmet Yıldıran ARSLANTÜRK (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:27486) ve Selime BĠLEN’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:38783) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ
ortağı Bülent Halis BOZKURT’un (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72844)
yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının
06.02.2017 tarihli ve 2833 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/5/1-1

—————

Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ġzmir ili, Seferihisar ilçesi, 529 ada, 6 parsel üzerindeki 880986 YĠBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaĢılan 165236-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret
Odasına kayıtlı 1668 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Deniz Ada Yapı Denetim
Ltd.ġti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası

Sayfa : 122

RESMÎ GAZETE

10 ġubat 2017 – Sayı : 29975

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep
olan sorumlu denetim elemanları Bülent ÇAKIR (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:3387, Oda Sicil No:27294) ve Bülent Halis BOZKURT’un (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:72844) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Deniz Ada Yapı Denetim
Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortağı Bülent Halis BOZKURT’un (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:72844) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık
Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2834 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

—————

1203/6/1-1

Atlas Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ġzmir ili, Çiğli ilçesi, 22626 ada, 2 parsel üzerindeki 568296 YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esasa göre
denetlemediği anlaĢılan 119096-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret Odasına kayıtlı 445
nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan
men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Atlas Yapı Denetim
Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları
Mustafa Adnan SARACOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:398, Oda Sicil No:28192) ve Ümit ÇAKALOZ’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7285, Oda Sicil No:4701) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atlas Yapı Denetim
Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortağı Mustafa Adnan SARACOĞLU’nun (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192) yeni iĢ almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev
almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2836 sayılı Oluru
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

—————

1203/7/1-1

Atlas Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ġzmir ili, Çiğli ilçesi, 22626 ada, 2 parsel üzerindeki 568300 YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esasa göre
denetlemediği anlaĢılan 119096-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret Odasına kayıtlı 445
nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan
men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Atlas Yapı Denetim
Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları
Mustafa Adnan SARACOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
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No:398, Oda Sicil No:28192) ve Ümit ÇAKALOZ’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7285, Oda Sicil No:4701) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atlas Yapı Denetim
Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortağı Mustafa Adnan SARACOĞLU’nun (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192) yeni iĢ almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev
almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2837 sayılı Oluru
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

—————

1203/8/1-1

Atlas Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ġzmir ili, Çiğli ilçesi, 22626 ada, 1 parsel üzerindeki 568304 YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esasa göre
denetlemediği anlaĢılan 119096-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret Odasına kayıtlı 445
nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan
men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Atlas Yapı Denetim
Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları
Mustafa Adnan SARACOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:398, Oda Sicil No:28192) ve Ümit ÇAKALOZ’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7285, Oda Sicil No:4701) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atlas Yapı Denetim
Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortağı Mustafa Adnan SARACOĞLU’nun (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192) yeni iĢ almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev
almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2838 sayılı Oluru
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

—————

1203/9/1-1

Atlas Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ġzmir ili, Çiğli ilçesi, 22626 ada (YDS Kaydında 22668 ada), 1 parsel üzerindeki 568313
YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında
öngörülen esasa göre denetlemediği anlaĢılan 119096-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret
Odasına kayıtlı 445 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ
almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Atlas Yapı
Denetim Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Mustafa Adnan SARACOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192) ve Ümit ÇAKALOZ’un (Mimar, Proje ve Uygulama
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Denetçisi, Denetçi No:7285, Oda Sicil No:4701) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atlas Yapı
Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortağı Mustafa Adnan SARACOĞLU’nun (ĠnĢaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192) yeni iĢ almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev
almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2839 sayılı Oluru
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

—————

1203/10/1-1

Atlas Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ġzmir ili, Çiğli ilçesi, 22626 ada (YDS Kaydında 22668 ada), 1 parsel üzerindeki 568413
YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında
öngörülen esasa göre denetlemediği anlaĢılan 119096-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret
Odasına kayıtlı 445 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ
almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Atlas Yapı
Denetim Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Mustafa Adnan SARACOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192) ve Ümit ÇAKALOZ’un (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:7285, Oda Sicil No:4701) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atlas Yapı
Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortağı Mustafa Adnan SARACOĞLU’nun (ĠnĢaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192) yeni iĢ almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev
almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2841 sayılı Oluru
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

—————

1203/11/1-1

Pro4D Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ġzmir ili, Seferihisar ilçesi, 1319 ada, 2 parsel üzerindeki 861643 YĠBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaĢılan 160729-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret
Odasına kayıtlı 1637 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Pro4D Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi,
yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Pro4D
Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Ali Ġhsan ġEN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18837, Oda Sicil
No:23425), Sadık ÇORPA (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19248, Oda Sicil
No:24832), Recep BĠÇĠCĠ (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4524,
Oda Sicil No:17363) ve Ġsmail TĠL’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84277)
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Pro4D Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Uğur
ÇAKIR (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67042) ve Görkem ÖZER’in (ĠnĢaat
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Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87652) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almamaları ve
baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2840 sayılı Oluru ile uygun
görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/12/1-1

—————

Pro4D Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ġzmir ili, Seferihisar ilçesi, 1319 ada, 3 parsel üzerindeki 861736 YĠBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaĢılan 160729-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret
Odasına kayıtlı 1637 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Pro4D Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi,
yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Pro4D
Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Ali Ġhsan ġEN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18837, Oda Sicil
No:23425), Sadık ÇORPA (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19248, Oda Sicil
No:24832), Recep BĠÇĠCĠ (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4524,
Oda Sicil No:17363) ve Ġsmail TĠL’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84277)
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Pro4D Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Uğur
ÇAKIR (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67042) ve Görkem ÖZER’in (ĠnĢaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87652) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almamaları ve
baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2835 sayılı Oluru ile uygun
görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/13/1-1

—————

Emilya Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ġzmir ili, Torbalı ilçesi, 954 ada, 3 parsel üzerindeki 914047 YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaĢılan 160423-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret
Odasına kayıtlı 1636 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Emilya Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi,
yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Emilya
Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Ahmet Nazım SEPETÇĠ (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24438,
Oda Sicil No:16476) ve Ahmet Ali Nadir KARAGÖZ’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:34379) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Emilya Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ
ortağı Ali Ġhsan GÜLDOĞAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77478)
yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının
06.02.2017 tarihli ve 2842 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/14/1-1

Sayfa : 126

RESMÎ GAZETE

10 ġubat 2017 – Sayı : 29975

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ġlke-Detay Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara ili, Etimesgut ilçesi, 46772 ada, 3 parsel üzerindeki 740228 YĠBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan 166495 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret
Odasına kayıtlı 96 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ġlke-Detay Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi,
yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, ĠlkeDetay Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu
denetim elemanları Hacı CANATAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18432,
Oda Sicil No:9538),
Mehmet GÜLTEKĠN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:26, Oda Sicil No:54518), Kasım BÜTÜN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:985, Oda Sicil No:17812), Seyde ÇEKĠÇ (TÜRKOĞLU) (ĠnĢaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71065), Sait ÇEÇEN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:47095), Mehmet Ali GÜLTEKĠN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:88605) ve Erol DÜNDAR’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:79506) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ġlke-Detay Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ
ortakları Sait ÇEÇEN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74095), Bilge ġĠRĠN
NEPHAN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69424) ve Eyüp Sabri
KULAKOĞLU’nun (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70753) yeni iĢ almaktan
men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya
teknik bir görev almamaları ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da
olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve
2843 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/15/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1168359, 1155226 ve 1086985 YĠBF nolu yapıları
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi
ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Salihli Teknik Yapı Denetim
Ltd. ġti.’ne (Ticaret Odası: Salihli, Ticaret Sicil No:5455, Yapı Denetim Ġzin Belgesi
Numarası:1382), Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Ġsmail AġIK (ĠnĢaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12431, Oda Sicil No: 21417) ve Bülent
SÖNMEZER’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39241) yeni iĢ almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik
bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2847 sayılı Oluru
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/16/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1095640, 1113503 ve 1176466 YĠBF nolu yapıları
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi
ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Salihli Teknik Yapı Denetim
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Ltd. ġti.’ne (Ticaret Odası: Salihli, Ticaret Sicil No:5455, Yapı Denetim Ġzin Belgesi
Numarası:1382), Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Ġsmail AġIK (ĠnĢaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12431, Oda Sicil No: 21417) ve Bülent
SÖNMEZER’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39241) yeni iĢ almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik
bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2848 sayılı Oluru
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

1203/17/1-1

—————
Bursa Ġli, Mudanya Ġlçesi, H21b-13Ac13AaD pafta, 352 Ada, 41 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 49798 Ticaret
Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 99 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Uzay Yapı
Denetim Ltd.ġti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değiĢik
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine
göre yeni iĢ almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Toros Yapı Denetim
Ltd.ġti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi,
Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2849 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

1203/18/1-1

—————
Akare Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, MenteĢe ilçesi, 16M-2 pafta, 1104 ada, 1 nolu parsel üzerindeki 919726 YĠBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l), bendi, 16.
maddesinin 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan 5386-MUĞLA
Ticaret Sicil No ile Muğla Ticaret Odasına kayıtlı 1067 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip
Akare Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ
almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan
tarihinden itibaren baĢlatılması, Akare Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nazan BATMAZ (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21468, Oda Sicil No:19304), Ahmet GÜLARSLAN (ĠnĢaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11145, Oda Sicil No:14672), Nurhan ERGÜN
(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:100208), Ragıp TUNCA (Mimar, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:46508), ve Kemal Anıl ÜLKÜ’nün (ĠnĢaat Teknisyeni, Yardımcı Kontrol
Elemanı, T.C.No:48733609572) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Akare Yapı Denetim
Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Yıldırım ARSLAN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
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No:87692) ve Mehmet TUĞAY’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:85669)
yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almamaları ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının
06.02.2017 tarihli ve 2850 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

—————

1203/19/1-1

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 887962, 844485 ve 916532 YĠBF nolu yapıları 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile
hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Atlantis Grup Yapı Denetim Tic.
Ltd. ġti.’ne (Ticaret Odası: Yalova, Ticaret Sicil No: 6618, Yapı Denetim Ġzin Belgesi
Numarası:1928), Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Atlantis Grup Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Bülent KANTARCI
(ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16431, Oda Sicil No:22207) ve
Cemal GENÇER’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9884) yeni iĢ almaktan men cezası
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir
görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2851 sayılı Oluru
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

—————

1203/20/1-1

Doğanel Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Gebze ilçesi, 315 ada, 3 parsel üzerindeki 585602 YĠBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaĢılan 11965 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı
827 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Doğanel Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan
men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Doğanel Yapı Denetim
Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları
Hüseyin Fikri SALMAN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10780, Oda Sicil
No:22762), Ülker MERCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10807, Oda Sicil
No:5976) ve Tufan TOMBUL’un (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68026)
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Doğanel Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Sabahattin
DOĞAN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4778, Oda Sicil
No:14163) ve Musa AKYILDIZ’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:15321, Oda Sicil No:24519) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almamaları ve baĢka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının
tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2863 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

1203/21/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ġleri Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 841006 YĠBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l), bendi, 16. maddesinin 10.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum
Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ġleri Yapı Denetim
Ltd.ġti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Ġleri Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan
sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ġleri Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin
kuruluĢ ortakları Ahmet DEDELER (ĠnĢaat 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 iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almamaları ve
baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2866 sayılı Oluru ile uygun
görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/22/1-1

—————

Ġleri Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827634 YĠBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l), bendi, 16. maddesinin 10.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum
Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ġleri Yapı Denetim
Ltd.ġti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Ġleri Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan
sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ġleri Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin
kuruluĢ ortakları Ahmet DEDELER (ĠnĢaat 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 iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almamaları ve
baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2865 sayılı Oluru ile uygun
görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/23/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 954304, 941728 ve 939873 YĠBF nolu yapıları 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile
hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Hande Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne
(Ticaret Odası: Denizli, Ticaret Sicil No: 29146, Yapı Denetim Ġzin Belgesi Numarası:1497),
Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ
almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Hande Yapı
Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Mustafa Kemal HUZ’un (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:88362) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2867 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

—————

1203/24/1-1

Sahram Yapı Denetim Ltd. ġti.’ye yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine iliĢkin
17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Süheda ÇETĠNER (ĠnĢaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7497, Oda Sicil No:24067) hakkında uygulanan
iĢlemlerin iptal edilerek, yerine Mehmet Emin ÇAKICI’nın (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11340, Oda Sicil No:9532) iĢlem tesis edilmesi, Bakanlık Makamının
06.02.2017 tarihli ve 2856 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür.

—————

1203/25/1-1

Met-Aks Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, N18C12A3C/2D pafta, 928 parsel üzerindeki 977859 YĠBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları
ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l) bendi,
6.maddesinin 4.fıkrası ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaĢılan; 9058 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1591 nolu Yapı Denetim Ġzin
Belgesine sahip Met-Aks Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince,
1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Met-Aks Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne
yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Hulki
ġAHĠN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19058, Oda Sicil No: 13505), Mesut
EYĠBĠLĠR (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18984, Oda Sicil No:
13792) ve Ali ARIĞ’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 26193) Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, Met-Aks Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Mesut
EYĠBĠLĠR’in (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18984, Oda Sicil No:
13792) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının
06.02.2017 tarihli ve 2822 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

1203/26/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ġleri Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827523 YĠBF
nolu yapıyı 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. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 10310 Ticaret Sicil No ile
Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ġleri Yapı Denetim
Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Ġleri Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan
sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ġleri Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin
kuruluĢ ortakları Ahmet DEDELER (ĠnĢaat 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 iĢ almaktan men cezası
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir
görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2823 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/27/1-1

—————

Hande Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan, 948449, 946310 ve
932345 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası
uygulanan Hande Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne (Ticaret Odası: Denizli, Ticaret Sicil No: 29146,
Yapı Denetim Ġzin Belgesi Numarası: 1497), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile
yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren baĢlatılması, Hande Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Mustafa Kemal
HUZ’un (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88362) yeni iĢ almaktan men cezası
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir
görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2824 sayılı Oluru
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/28/1-1

—————

Ġleri Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827428 YĠBF
nolu yapıyı 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. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 10310 Ticaret Sicil No ile
Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ġleri Yapı Denetim
Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Ġleri Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan
sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
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Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785) ve Nihal GÜNER’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 88970) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ġleri Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin
kuruluĢ ortakları Ahmet DEDELER (ĠnĢaat 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 iĢ almaktan men cezası
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir
görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2825 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/29/1-1

—————

Ġleri Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827613 YĠBF
nolu yapıyı 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. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 10310 Ticaret Sicil No ile
Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ġleri Yapı Denetim
Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Ġleri Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan
sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ġleri Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin
kuruluĢ ortakları Ahmet DEDELER (ĠnĢaat 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 iĢ almaktan men cezası
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir
görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2826 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/30/1-1

—————

3E Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla Ġli, Fethiye Ġlçesi, 387 ada, 1 parsel üzerindeki 1040174 YĠBF nolu yapıyı 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. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 9625 Ticaret Sicil No ile Fethiye Ticaret
Odasına kayıtlı 2268 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 3E Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, 3E Yapı
Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Osman TÜMGÜÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8795, Oda Sicil
No: 6644), Salahattin ÜNEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20120, Oda
Sicil No: 10288), Mehmet KOYUNCU (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
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No: 17124, Oda Sicil No: 10844), Emin Özden KARAÇELEBĠ (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22285, Oda Sicil No: 13765), Hasan ÖZTÜRK (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7074, Oda Sicil No: 4740), Mesut ÜNAL
(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100432), Korhan BAġKAYA (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68788), Hasan SAYA’nın (Elektrik Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52233) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 3E Yapı Denetim Ltd.
ġti.’nin kuruluĢ ortağı Muammer KAHYAOĞLU’nun (Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 96616)
yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının
06.02.2017 tarihli ve 2827 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/31/1-1

—————

Met-Aks Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, N18C12A3C/2D pafta, 928 parsel üzerindeki 977881 YĠBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları
ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l) bendi,
6.maddesinin 4.fıkrası ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaĢılan; 9058 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1591 nolu Yapı Denetim Ġzin
Belgesine sahip Met-Aks Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince,
1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Met-Aks Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne
yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Hulki
ġAHĠN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19058, Oda Sicil No: 13505), Mesut
EYĠBĠLĠR (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18984, Oda Sicil No:
13792) ve Ali ARIĞ’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 26193) Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, Met-Aks Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Mesut
EYĠBĠLĠR’in (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18984, Oda Sicil No:
13792) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının
06.02.2017 tarihli ve 2828 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/32/1-1

—————

Dinamik Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Mersin Ġli, Anamur Ġlçesi, 31.29.J pafta, 634 ada, 15 parsel üzerindeki 1249142 YĠBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentleri ve 3. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının
(ç), (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 4236 Ticaret Sicil No
ile Silifke Ticaret Odasına kayıtlı 2190 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Dinamik Yapı
Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan
men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Dinamik Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep
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olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Adil AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 21312, Oda Sicil No: 14502), Haluk Kenan BEZĠKOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17295, Oda Sicil No: 13946) ve Ebubekir Sıddık ÇETĠN’in
(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51193) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Dinamik Yapı
Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Nasuh Muhammet ġĠMġEK’in (Makine Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 73181) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2829 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/33/1-1

—————

Atlas Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ġzmir Ġli, Dikili Ġlçesi, 452 parsel üzerindeki 681481 YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaĢılan; 119096 Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret Odasına kayıtlı 445 nolu Yapı
Denetim Ġzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Atlas Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni
iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa Adnan
SARACOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 398, Oda Sicil No:
28192), Ümit ÇAKALOZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7285, Oda Sicil
No: 4701), Hüseyin TÜRKEN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2525, Oda
Sicil No: 24960) ve Serdar AKAY’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39076)
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atlas Yapı Denetimi Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Mustafa
Adnan SARACOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 398, Oda
Sicil No: 28192) ve Ayhan SARACOĞLU’nun (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 8230, Oda Sicil No: 14751) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve
baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2830 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/34/1-1

—————

Fayda Yapı Denetim Ltd. ġti. ve Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Ġzmir Ġli, Seferhisar Ġlçesi, 222 ada, 1 parsel üzerindeki 221980 YĠBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (e) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 23.maddesinin 13.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaĢılan; 121396 Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret Odasına kayıtlı 475 nolu Yapı Denetim Ġzin
Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. ġti. ile 109083 Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret
Odasına kayıtlı 359 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd.
ġti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
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baĢlatılması, Fayda Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Dilara KARAKAġ(ÖZEN)
(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57519), Celal GÜMÜġ ( ĠnĢaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 63124 ) ve Vural MEġE (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No: 56778) ile Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Enver
KÜÇÜKOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 684, Oda Sicil No:
33526) ve Kemal ALTINDAĞ’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5668,
Oda Sicil No: 6452) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık
Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2831 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/35/1-1

—————

Gurup Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ġzmir Ġli, Çiğli Ġlçesi, 8 pafta, 698 parsel üzerindeki 960062 YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaĢılan; Merkez-160520 Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret Odasına kayıtlı
1648 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Gurup Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Gurup Yapı Denetim Ltd.
ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aydın
UYSAL (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17577, Oda Sicil No: 39210) ve
Aydın KOLCU’nun (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60131) Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, Gurup Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Duygu ÖZDERYA’nın
(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43892) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve
baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2832 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/36/1-1

—————

RSK Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli Ġli, Kartepe Ġlçesi, 3618 parsel üzerindeki 898301 YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaĢılan; 3366 Ticaret Sicil No ile Körfez Ticaret Odasına kayıtlı 1844 nolu Yapı
Denetim Ġzin Belgesine sahip RSK Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, RSK Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni
iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Cihad OĞUZ (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23874, Oda Sicil No: 33975), Ekrem GÜMÜġSOY
(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13606, Oda Sicil No: 21475), Harun
EMĠġTEKĠN’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69182) Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, RSK Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Serbülent KOÇ’un
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21426, Oda Sicil No: 33922)
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yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının
06.02.2017 tarihli ve 2858 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/37/1-1

—————

Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli Ġli, Derince Ġlçesi, 963 ada, 17 parsel üzerindeki 558375 YĠBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaĢılan; 16817 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 476 nolu
Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Grup Yapıgüçler Yapı
Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Nilgün ÜSTKAN (TALAS) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6663,
Oda Sicil No: 12395), Ali Turgut ÜNLÜTÜRK (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 5180, Oda Sicil No: 15780), Mert GÜNDÜZ’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 74896) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin
kuruluĢ ortakları Fahri KURTULUġ (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7231,
Oda Sicil No: 15931) ve Mehmet GÜNER’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No: 62555) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almamaları ve baĢka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık
Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2859 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/38/1-1

—————

Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yozgat Ġli, Sorgun Ġlçesi, 66 ada, 540 parsel üzerindeki 878746 YĠBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaĢılan; 1420 Ticaret Sicil No ile Sorgun Ticaret Odasına kayıtlı 1279 nolu Yapı
Denetim Ġzin Belgesine sahip Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd.
ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Uğur
GÜNGÖRDÜ’nün (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19318, Oda
Sicil No: 50503) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin
kuruluĢ ortakları Mesut KILIÇ (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26889, Oda
Sicil No: 42838) ve Halil KESKĠN’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78846)
yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almamaları ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının
06.02.2017 tarihli ve 2860 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/39/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Mim As Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yozgat Ġli, Sorgun Ġlçesi, 1285 ada, 8 parsel üzerindeki 743112 YĠBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaĢılan; 1483 Ticaret Sicil No ile Sorgun Ticaret Odasına kayıtlı 1372 nolu
Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Mim As Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Mim As Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne
yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Erdal ÖNAL
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19494, Oda Sicil No: 19899), Hasan EROL
(ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18297, Oda Sicil No: 59165),
Fatma TALĠ’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15053) Bakanlıkça kayıtlarının
tutulması, Mim As Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Erdal ÖNAL (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19494, Oda Sicil No: 19899) ve Hasan EROL’un (ĠnĢaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18297, Oda Sicil No: 59165) yeni iĢ
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda
idari veya teknik bir görev almamaları ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun
ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017
tarihli ve 2861 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/40/1-1

—————

Asıl Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ Ġli, Çorlu Ġlçesi, 29LII pafta, 16 ada, 19 parsel üzerindeki 547370 YĠBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 8638 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına
kayıtlı 559 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Asıl Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Asıl Yapı
Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Mustafa DOĞANIġIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9491, Oda
Sicil No: 8195), ġenyıl SAKALLI (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
12072, Oda Sicil No: 32053), Arif Kemal ġĠRĠNCAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 1696, Oda Sicil No: 37092), Mustafa TOPALOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11882, Oda Sicil No: 25720), Nihat ÖZDEMĠR (ĠnĢaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2499, Oda Sicil No: 12827), Halil ĠġGÖR (ĠnĢaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16199, Oda Sicil No: 14758), Hakan BEDĠR
(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73138), Ayhan ERDEM (ĠnĢaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51203), Abdulhakim ABĠġ (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No: 84230), BarıĢ NALBANT (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
67942), Nuri Sinan UZ’un (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47427)
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asıl Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Ertuğrul CAN
(Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31501) ve Mazhar VARDARLI’nın (ĠnĢaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12984, Oda Sicil No: 28095) yeni iĢ almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik
bir görev almamaları ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da
olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve
2862 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
1203/41/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2016/74872
2016/57804
Milli Savunma Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

Adresi

YahĢihan Yolu Cad. No: 15 KIRIKKALE Tel-Faks

Posta Kodu

71300
Sağlam

Blok 3, No: 4 BaĢakĢehir/ĠSTANBUL

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
Süresi

Sanayi ve Ticaret

Ġkitelli OSB. Metal ĠĢ Koop. 4B (H2)

T.C. Kimlik No.

6. Yasaklama

Metal

Anonim ġirketi

Adresi

Ay

0 318 224 29 91
0 318 224 28 95

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

KIRIKKALE

mkesilah@mkek.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Hakan KOÇAK
-

-

24383042792

Marmara VD / 7380466601

-

Ġstanbul Ticaret Odası

-

326941

-

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1197/1-1
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Spor Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2016/170786 ve 2016/50227

2. Yasaklama Kararı Veren

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Spor Genel Müdürlüğü
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad.

Adresi

No: 13 Altındağ /ANKARA

Posta Kodu

06080

Ġl/Ġlçe

ANKARA / ALTINDAĞ

Tel-Faks

0 312 596 60 00 - 596 70 48

E-Mail

tesisler@gsb.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ibrahim MALKOÇ
NiĢantaĢ Mah. Sitre Sk. No: 2/D

Adresi

Selçuklu/KONYA

T.C. Kimlik No.

48487453834

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret
Odası
Ticaret Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

7. Yasaklamanın
Ay

( )

Yıl

(2)

a-4734

Dayanağı ve

KĠK

Kapsamı

b-4735

( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1208/1/1-1
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Spor Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2016/170786 ve 2016/50227

2. Yasaklama Kararı Veren

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Spor Genel Müdürlüğü
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad.

Adresi

No: 13 Altındağ / ANKARA

Posta Kodu

06080

Ġl/Ġlçe

ANKARA / ALTINDAĞ

Tel-Faks

0 312 596 60 00 - 596 70 48

E-Mail

tesisler@gsb.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Arif Ġlyas SOMER

Neskar Yapı Sanayi Tic. Ltd. ġti.
Kültür Mah. 3821. Sk. Kat:1

Adresi

No:11/3 Kepez/ANTALYA

T.C. Kimlik No.

52330090428

Vergi Kimlik/

6310597127

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Odası
Ticaret Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

67367
7. Yasaklamanın
Ay

( )

Yıl

(2)

a-4734

Dayanağı ve

KĠK

Kapsamı

b-4735

( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1208/2/1-1
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2016 / 450681
SAĞLIK BAKANLIĞI / Ġl Sağlık Müdürlüğü

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Ġl Sağlık Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

ĠSTANBUL

Adresi

Peykhane Cd. No: 10

Tel-Faks

0212 453 07 30

Posta Kodu

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

ESB MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ

Adı/Unvanı

ELEKTRĠK TAAH. TĠC. LTD. ġTĠ.
Kızılsaray Mh. Ulusoy Bulv. 84. Sk.
ġekerci Pasajı Büro Kat: 1 No: 22

Adresi

ANTALYA
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

1420071353

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
0142007135300017
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1209/1-1
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TCDD 1. Bölge Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2015/123177

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME
BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Adı

TCDD 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ġl/Ġlçe

Kadıköy-Ġstanbul

Adresi

Rasim PaĢa Mahallesi Tren Garı
Yolu Sokak 34716 Kadıköy /
Ġstanbul

Tel-Faks

0216 348 80 20/0216 336 22 57

Posta Kodu
E-Mail
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

MBA TARIM VE HAYVANCILIK
GIDA ĠNġAAT OTOMOTĠV
TURĠZM DANIġMANLIK SANAYĠ
VE TĠC. LTD. ġTĠ.
ÖVEÇLER MAH. 1337.SOK. NO: 2/9
ÇANKAYA/ANKARA
TEL:0312 478 60 33
FAKS: 0312 478 60 34

Adı/Unvanı

Adresi

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

BAġKENT VD. 388 009 9907
Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

119249

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
KĠSK
c-2886 DĠK
( ) d-Diğer Mevzuat
Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

Bakanlık Ġhalelerinden
Kurum Ġhalelerinden

( )
( )

Bakanlık Ġhalelerinden
Kurum Ġhalelerinden

(X)
( )
( )
( )
( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1034/1-1
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2015/163100
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin

Tarsus Kadın Kapalı Ceza Ġnfaz

Adı

Kurumu Müdürlüğü
Öğretmenler Mah. 2923 Sok.

Adresi

No: 3

Posta Kodu

33440

Ġl/Ġlçe

Tarsus/Mersin

Tel-Faks

0 324 613 46 30 - 0 324 613 91 99

E-Mail

tarsus.ctcik@adalet.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

RM Hazır Yemek Sanayi ve

Adı/Unvanı

Ticaret Anonim ġirketi
Güzelyalı Mah. 81108 Sok. No: 34

Adresi

Zemin Kat Çukurova/Adana

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

7350714701

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Adana Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

66899
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1221/1-1
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1184/1-1
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Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden:
Ġlknur BURAK DEMĠR
Ebe
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürlüğüne bağlı Döner
Sermaye Mutemetliği Biriminde görevli olduğunuz 19/06/2012-15/02/2013 ve 31/05/201318/03/2016 tarihleri aralığında iĢlemiĢ olduğunuz fiiliniz nedeniyle Ankara Valiliği tarafından
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3. ve 6.
Maddeleri uyarınca hakkınızda ―SoruĢturma Ġzni Verilmesine‖ Kararı verilmiĢtir.
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9.
Maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on (10) gün içerisinde Ankara Bölge Ġdare
Mahkemesi BaĢkanlığı nezdinde itiraz hakkınızın bulunduğu, itirazınızı Ankara Bölge Ġdare
Mahkemesi BaĢkanlığına doğrudan yapabileceğiniz gibi, itiraz dilekçenizi, Bölge Ġdare
Mahkemesi BaĢkanlığına sunulmak üzere tebligatı yapan Kaymakamlık veya Valilik aracılığı ile
de yapabileceğiniz, kanuni süresinde itiraz etmediğiniz takdirde kararın kesinleĢeceği hususunun
bilinmesi ilanen tebliğ olunur.
1204/1-1

—— • ——

Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden:
ĠLANEN TEBLĠGAT
Sağlık Memuru Turan SAYIN hakkında Ankara Valiliği ĠI Disiplin Kurulu tarafından
verilen 11.01.2017 tarih ve S-16 sayılı brüt aylığının 1/4'ünün kesilmesine dair karar ilanen tebliğ
olunur. Yazımızın ilanından itibaren brüt aylığının 1/4'ünün kesilmesi cezasına karĢı; 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 135. maddesi uyarınca Yüksek Disiplin Kuruluna 7 gün içerisinde
itiraz edilebileceği ve idari yargı yoluna baĢvurabileceği ilanen tebliğ olunur.
1169/1-1

—— • ——

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamıĢ olmak koĢuluyla
Öğretim Üyesi alınacaktır.
BĠRĠMĠ
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi

BÖLÜMÜ
Temel Tıp
Bilimleri

ANABĠLĠM DALI

KADRO
UNVANI

ADET

Biyokimya

Doçent

1

Dahili Tıp
Bilimleri

Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji

Profesör

1

Profesör*

1

Florence Nightingale
Hastanesi HemĢirelik
HemĢirelik
Yüksekokulu
*Psikiyatri HemĢireliği alanında doçentliğini almıĢ olmak.

Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve
Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 4 adet
dosya ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1
ġiĢli-Ġstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.
Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve
Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 6 adet
dosya ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1
ġiĢli-Ġstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.
BaĢvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
858/1-1
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Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimleri için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim
üyeleri alınacaktır.
Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlı olup, Öğretim Üyeleri kadrolarına baĢvuracakların;
bölüm/anabilim dalı adını belirten dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, YÖK formatlı
özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar
için denklik belgesi), yabancı dil belgesi ile bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyalarını,
ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne
Ģahsen veya postayla teslim edebilirler.

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Anabilim Dalı
Tıbbi Onkoloji
Anabilim Dalı

Prof.

Doç.

Dr.

Dr.

1

1

Açıklama
Alanında Doçent veya Profesör
olmak.

Kulak, Burun ve
Boğaz Hastalıkları
Anabilim Dalı

TIP FAKÜLTESĠ

1

Alanında Doçent olmak.

1

Alanında Doçent olmak.

1

1

Alanında Doçent veya Profesör
olmak.

1

1

Alanında Doçent veya Profesör
olmak.

Kadın ve Doğum
Hastalıkları Anabilim
Dalı
Ġç Hastalıkları
Anabilim Dalı
Deri ve Zührevi
Hastalıkları Anabilim
Dalı
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon

Alanında Doçent veya Profesör

1

olmak.

Anabilim Dalı

Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Ev

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ

Sağlık Yönetimi
Bölümü

Ekonomisi, Aile Ekonomisi, Halk
Sağlığı lisans veya yüksek lisans

1

ve doktora yapmıĢ olmak.

FAKÜLTESĠ

Ebelik veya hemĢirelik lisans
HemĢirelik Bölümü

mezunu

1

olmak,

kadın

doğum

alanında doktora yapmıĢ olmak
Lojistik ve TaĢımacılık

1

ĠĢletme,
Pazarlama,
Üretim
Yönetimi, Lojistik Alanında Doçent
veya Profesör olmak.

Turizm ve Otelcilik

1

ĠĢletme veya Turizm Alanında
Doçent veya Profesör olmak.

UYGULAMALI
BĠLĠMLER
YÜKSEKOKULU

Havacılık Yönetimi

1

Uçak
Mühendisliği
Doçent olmak.

alanında
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik
Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi DOÇENT alınacaktır.
DOÇENT kadroları daimi statüde olup, adayların baĢvurdukları anabilim dalını belirten
dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme
Kurulundan

alınacak),

Öğretim

Üyesi

BaĢvuru

Formunu

(http://pau.edu.tr/personel),

özgeçmiĢlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini,
bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe ilanın
yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde baĢvurmaları gerekmektedir. Postada
meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması ve belgelendirilmesi Ģarttır.
Ġlgililere duyurulur.

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
BÖLÜM

ANABĠLĠM DALI

AD. DER.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

2

1

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-ĠĢ Eğitimi

1

1

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

1

1

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

1

1

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
BÖLÜM

ANABĠLĠM DALI

AD. DER.

Matematik

Geometri

1

1

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

2

1

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1

1

Kimya

Organik Kimya

1

1

Biyoloji

Botanik

1

1

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
BÖLÜM

ANABĠLĠM DALI

AD. DER.

ĠĢletme

Ticaret Hukuku

1

1

Maliye

Mali Ġktisat

1

1

Maliye

Maliye Teorisi

1

1
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MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
BÖLÜM

ANABĠLĠM DALI

AD. DER.

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

1

1

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

1

1

ĠnĢaat Mühendisliği

Hidrolik

1

1

ĠnĢaat Mühendisliği

Geoteknik

1

1

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

2

1

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

1

1

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

1

1

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ
BÖLÜM

ANABĠLĠM DALI

AD. DER.

HemĢirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği

1

1

HemĢirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları HemĢireliği

1

1

SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ
BÖLÜM

ANABĠLĠM DALI

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

AD. DER.
1

1

TIP FAKÜLTESĠ
BÖLÜM

ANABĠLĠM DALI

AD. DER.

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

2

1

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

2

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

1

FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON YÜKSEKOKULU
BÖLÜM

ANABĠLĠM DALI

AD. DER.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Nörolojik Rehabilitasyon

1

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ortopedik Rehabilitasyon

1

1

DENĠZLĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM
Kimya ve Kimyasal ĠĢleme
Teknolojileri

PROGRAM
Kimya Teknolojisi

AD. DER.
1
1210/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/9761 İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Fakülte ve
Yüksekokul Kurulması Hakkında Karar
2017/9849 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların
Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri
Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak
Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
Hakkında Karar
2017/9867 İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi Sınırları
İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

Sayfa
1

2
4

ATAMA KARARLARI
— Başbakanlık ile Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar,
Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma,
Orman ve Su İşleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait
Atama Kararları

7

YÖNETMELİKLER
— Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

18
33
53

TEBLİĞLER
— Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-15.1a)
— Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında
Tebliğ III-37.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.b)
— Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (VII-128.6a)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/12/2016 Tarihli ve 2016/111 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/12/2016 Tarihli ve 2016/112 Sayılı Kararı
KURUL KARARI
— Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 18.01.2017 Tarihli ve 2017/DK-YED/16
Sayılı Kararı

61
65
67
67
86

90

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 28/12/2016 Tarihli ve E: 2016/130, K: 2016/197 Sayılı
Kararı

91

İLÂN BÖLÜMÜ
101
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
119
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
158
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 60 Kr

