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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Söküm

Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinde geçen “28/2/2017” ibaresi “28/2/2018” olarak değiş-

tirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

—— • ——
Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

TOPLU KONUT İDARESİ TARAFINDAN ŞEHİT AİLELERİNE, HARP VE VAZİFE

MALULLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT 

KREDİSİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 13/2/2014 tarihli ve 28912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu Ko-

nut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak

Faizsiz Konut Kredisi Hakkındaki Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin on ikinci fıkrasından sonra

gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(13) 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken

Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi kapsamına girenlerden



Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahipliği belgesi verilen, ancak anılan Kurumca aylık

bağlanamayan kişilere faizsiz olarak kullandırılacak olan kredi tutarının geri ödemesi, Kurumca

aylık bağlanma şartı aranmaksızın esas alınan en düşük maluliyet derecesinin karşılığı olan

aylığın 1/4'ü oranına denk gelen tutar, başlangıç taksiti olarak kabul edilir. Taksit tutarı, her

altı aylık dönemin başında (Ocak-Temmuz) bir önceki altı aylık dönemdeki memur maaşlarında

yapılan artış oranı dikkate alınarak kredi kullanma tarihine bakılmaksızın, İdarece her dönem

için yeniden hesaplanır ve krediyi kullananlar tarafından aylık olarak borç bitinceye kadar ban-

kaya yatırılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.

—— • ——
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci

tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabi-

lir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği ta-

rihtir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla

en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dör-

düncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora program-

larında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek

lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-

rektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az dok-

tora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/2/2014 28912
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği ta-

rihtir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci tez danışmanı üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip

kişilerden olabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği ta-

rihtir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——
Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bayburt Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından yürütülen lisansüstü eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yü-

rütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, bilimsel hazırlık programı, özel

öğrenci ve benzeri programlara ilişkin öğrenci kabulü, ders plan ve programları, sınavlar, tez,

diploma ve bunların gerektirdiği faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/4/2016 29690
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Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

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

ç) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-

desinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

d) Danışman: Öğrenciye ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik eden

öğretim üyesini,

e) Enstitü: Bayburt Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

f) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

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

dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesinde lisansüstü eğitim ve öğretim yapan

enstitülerin yönetim kurullarını,

ğ) Eşdeğer sınavlar: Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca YDS’ye eşdeğer kabul

edilen sınavları,

h) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,

i) Uygulama esasları: İlgili enstitü için Senato tarafından onaylanmış uygulama esas-

larını,

j) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

k) Yarıyıl süresi: Bir yarıyıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile takip eden yarıyıl ders

kayıt başlangıç tarihi arasındaki süreyi,

l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi,

Programlara Başvuru, Kayıt ve Kabul Şartları

Lisansüstü program açma teklifleri

MADDE 5 – (1) Açılan lisansüstü programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı

adları taşır. Ancak, ilgili enstitünün teklifi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile o enstitü ana-

bilim/anasanat dallarından değişik bir ad taşıyan disiplinler arası lisansüstü programlar ve aynı

usule tabi olmak kaydıyla, yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü prog-

ramlar da açılabilir.

(2) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda

bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faali-

yetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 – (1) Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenen programlar dışında öğ-

renci kabulüne ilgili enstitü kurulu karar verir.

(2) Öğrenci kontenjanları ve kontenjanlarla ilgili özel şartlar, ilgili enstitünün uygulama

esaslarına göre, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile belirlenir, enstitü kurulunda görü-

şülüp karara bağlanarak, Rektörün onayı ile ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğ-

renci almak üzere verilebilir.

(3) Öğrenci alınacak lisansüstü programlar, başvuru şartları, son başvuru tarihi, istenilen

belgeler ve diğer hususlar Üniversitenin internet sitesinden duyurulur.

(4) Kurum/kuruluşların uzman kadrolarını oluşturmaya yönelik olarak, ilgili kurum/ku-

ruluş ve Üniversite arasında eğitim/işbirliği protokolü imzalanması halinde, kurum/kuruluşta

çalışan lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans programlarına, yüksek lisans diplo-

masına sahip adayların doktora programlarına kabulünde eğitim/işbirliği protokolünde belir-

lenen koşullar geçerlidir.

(5) Özel protokollerle öğrenci kabul edilen programlar için ihtiyaç duyulması halinde

ek düzenlemeler yapılabilir ve Senato tarafından onanır.

Yüksek lisans programına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 7 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların

değerlendirilme işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.
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(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü

müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği enstitü tarafından

kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak

işlem yapılır.

(3) Öğrencinin herhangi bir anabilim/anasanat dalında tezli yüksek lisans programına

başvurabilmesi için; lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde Senato tarafından belir-

lenecek  55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olması gerekir. Güzel Sanatlar

Fakültesi ve Konservatuvar ile ilişkili programlara müracaat edecek adaylarda ALES’e girmiş

olma şartı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edecek adaylardan ALES

puanı istenmez. Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat eden adaylar, lisans mezuniyet

not ortalamasına göre program sıralamasına dâhil edilirler.

(4) ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel de-

ğerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir. Bu değerlendirmeye ilişkin

hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belge ve bilgiler, uluslararası stan-

dart sınavlar,  ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla değerlendirmeye alınacağı ağır-

lık oranı, yüksek lisans giriş başarı notunun alt sınırı, yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya

mülakat sonucunun ağırlık oranı; ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü kuru-

lunun onayı ile belirlenir.

(5) Güzel sanatlar eğitimi anabilim dallarında; ALES puanının %50’si, lisans AGNO’su-

nun %30’u, yeterlik sınav notunun %20’si alınarak toplanır. Bu toplamın 55 puandan az olma-

ması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan

edilen kontenjanlara yerleştirilir.

(6) Güzel Sanatlar Fakültesi anasanat dalları yüksek lisans programlarına öğrenci ka-

bulünde adaylar, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notlarının %60’ı ile lisans

AGNO’sunun %40’ının toplamının en az 55 puan olması şartı ile ilgili programın sıralamasına

dâhil edilirler.

Doktora programına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) Doktora programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme iş-

lemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurular, ilanda belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlü-

ğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği enstitü tarafından kabul

edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak

işlem yapılır.
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(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans

diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve ben-

zeri fakülte diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine sahip

olup, ilgili mevzuat hükümleri ve yetkili kurum tarafından belirlenen esaslara göre bir labora-

tuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

(4) Yüksek lisans diplomasıyla başvuranların, programın puan türünde en az 55 ALES

puanına sahip olmaları şartı aranır. ALES puanı olarak YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer pu-

anlar kabul edilir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Konservatuvarlarla ilgili lisansüstü programlara

öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde adayların YDS’den en az 55 puan veya

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sı-

navdan bu puan muadili bir puan almak gerekir.

(6) Dört yıllık lisans diploması ile doktora programına başvurabilmek için, ilgili ALES

puanının en az 85 puan olması şartı aranır.  Bu adayların, lisans mezuniyet not ortalamalarının

4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca, adaylar ALES pua-

nının %60’ı ile lisans mezuniyet notunun  %30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının

100 üzerinden en az 90 puan olması şartı ile programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilir-

ler.

(7) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesiyle başvuracak olan T.C. uyruklu-

ların doktora programına kabulünde ALES puanının %60’ı, yüksek lisans mezuniyet notunun

%30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının en az 65 puan olması şartı ile ilgili programın

yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.

(8) Doktoraya müracaatta oluşturulan mülakat jürisi ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde

toplanır. Zorunlu hâller dışında değerlendirme ve seçme işlemleri aynı gün içinde tamamlanır.

Jüri üyeleri tarafından imzalanan liste ve 1-100 arasında verilen puanlar bir tutanakla

anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitü müdürlüğüne sunulur.

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

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul şartları

MADDE 9 – (1) Sanatta yeterlik programlarına başvurular ve başvuruların değerlen-

dirilme işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

1 Mart 2017 – Sayı : 29994                                    RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



(2) Başvurular, ilanda belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlü-

ğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği enstitü tarafından kabul

edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak

işlem yapılır.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek li-

sans diplomasına sahip olmaları ve YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği

kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

(4) İlgili enstitü bünyesinde yürütülen sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için

ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

(5) Dört yıllık lisans diploması ile sanatta yeterlilik çalışmalarına başvurabilmek için

adayların, lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip

olmaları gerekir. Ayrıca, dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notunun %60’ı ile

lisans mezuniyet notunun %30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının 100 üzerinden en

az 90 puan olması gerekir.

(6) Sanatta yeterlik programına, yüksek lisans diploması ile başvuracak olan T.C. uy-

rukluların programa kabulünde dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notunun

%60’ı, yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının en

az 65 puan olması şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.

Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan

Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabul şartları

MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar çerçe-

vesinde, lisansüstü programlara kabul edilir. Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü müdür-

lüğü tarafından yürütülür.

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

vatandaşlarının lisansüstü programlara başvurularında sağlaması gereken şartlar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında

YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programlarına başvuracak adayların ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca

ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği

kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puan alınması zorunludur.

c) Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az 55 puan

olması şartı aranır. Uyruğundan birisi Türk olan çift uyruklu öğrencilerden eğitimini yurt dı-

şında tamamlayan öğrenciler için ALES şartı aranmaz.
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(3) Yabancı dille veya yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlar hariç, yabancı

uyruklu öğrencilerin programa kesin kayıt hakkı kazanabilmeleri için, ilgili enstitü yönetim

kurulunun belirlediği üç kişilik jüri veya uygun göreceği birim tarafından yapılacak Türkçe dil

sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekir. Sınavda başarısız olan öğrenciler,

Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı şekilde yapılacak Türkçe dil sı-

navında da başarılı olamayan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına kaydı ya-

pılmaz. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip

adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılır.

(4) Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde

YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde

programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir ve mezun olanların da diplomaları iptal

edilir.

(5) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda

bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.

(6) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin geçici kayıtları ilgili enstitüye

yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Bu öğrencilerin mezun oldukları yükseköğretim ku-

rumunun YÖK tarafından denkliği kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde

adayların ilgili enstitü ile ilişikleri kesilir.

(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı şartı

aranmaz.

(8) Yabancı uyruklu adayların eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuru-

larının değerlendirilmesinde, adaylar yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notunun,

doktora programları için ise yüksek lisans mezuniyet notunun %70’i, Türkçe dil sınav notunun

%30’u dikkate alınarak ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler. Türkçe dil sınavından 70

ve üzeri puan alanlar programa devam ederler,  daha düşük puan alanlar Türkçe dil eğitimi ha-

zırlık programına tabi tutulurlar.

(9) Yabancı uyruklu adayların eğitim dili İngilizce olan lisansüstü programlara başvu-

rularının değerlendirilmesinde adaylar, yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notu-

nun, doktora programları için ise yüksek lisans mezuniyet notunun %70’i ile yabancı dil sınav

notunun %30’u dikkate alınarak ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler. Bu programa baş-

vuran adayların YDS veya eş değer sınavlardan en az 65 puana sahip olması şartı aranır.
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Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlar

MADDE 11 – (1) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara öğrenci

kabulü, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların

asgari müşterek dersleri ve uygulamaları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Öğretim elemanı yetiştirilmesi

MADDE 12 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek tek-

noloji enstitülerine alınan araştırma görevlileri, 2547 sayılı Kanuna göre YÖK’ün belirleyeceği

şartlara uygun olarak, bulundukları üniversitenin teklifi ile yeniden değerlendirme veya sınav

yapılmasına gerek kalmadan lisansüstü eğitime ek kontenjanlı olarak kabul edilebilirler. Bu

adayların kabulünde bu Yönetmelikte yer alan asgari başvuru şartları aranır. İlgili anabilim/ana-

sanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile aday programa yerleştirilir.

(2) Söz konusu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek tek-

noloji enstitüsünün bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya  Üniversitede bu amaca

özel olarak tahsis edilmiş projelerin bütçesinden desteklenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfına öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Enstitülerde yabancı dil hazırlık sınıfı dersleri, ilgili enstitü yönetim

kurulu tarafından belirlenen öğretim elemanları tarafından verilir. Yabancı dil hazırlık sınıfına

kayıtlı enstitü öğrencilerinin; kayıt, eğitim-öğretim, başarı ve muafiyet gibi işlemleri ilgili mev-

zuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Tezli yüksek lisans programlarını kazanan öğrenciler, kabul edildikleri programda

yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu olması durumunda, muaf olanlar hariç, yabancı dil hazırlık

sınıfına kayıt yaptırmak ve devam etmek zorundadırlar.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına

kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi tamam-

lanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, eşzamanlı olarak yüksek lisans, ders,

seminer, tez gibi çalışmaları yürütemezler.

Lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının dönüştürülmesi

MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrenci alımlarında dörtlük sistemdeki notların yüzlük

sistemdeki karşılıkları, transkriptlerinde yüzlük not karşılıkları belirtilmiş olsa dahi YÖK’ün

not dönüşüm tablosuna göre yapılır.
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Bilimsel hazırlık programı

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili anabilim dalının teklifi, enstitü yönetim kurulu

kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına;

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

da almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim ku-

rumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışın-

daki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-

da almış olan adaylar kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına 7, 8 ve 9 uncu maddelere göre öğrenci kabul edilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programın-

daki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve

enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik, varsa mezun olduğu lisans prog-

ramına yakın/uygun, en fazla iki ders de alabilir. Lisansüstü programa yönelik ders alan öğ-

rencilere danışman ataması yapılır ve bir akademik takvim yılından sonraki süreler yüksek li-

sans veya doktora program sürelerine dâhil edilir. Bilimsel hazırlık programı en az yirmi dört

AKTS, en fazla altmış AKTS ders yükünden oluşur.

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

başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar ilgili mevzuat hükümlerine

göre yürütülür.

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

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

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

programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri almak zorunda oldukları dersleri Üniversitede

açılan yaz döneminde alabilirler.
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Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu ka-

rarı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde yapıla-

cak başvurular akademik takvimde belirtilen başvuru süresi içerisinde yapılır. Özel öğrencilik

statüsü, bir akademik takvim yılını kapsar. Akademik takvim yılı sonunda bu öğrencilerin kaydı

silinir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak,

bu statüdeki öğrenciler derse devam, sınav, disiplin ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmek

zorundadır.

(3) Üniversitede özel öğrencilik statüsünde alınan derslerin kredileri, öğrencilik hakkı

kazandığı programın derslerinin kredilerine sayılabilir. Sayılan bu dersler, en fazla zorunlu

AKTS’nin yarısından fazlası olamaz. Hangi derslerin sayılacağı, anabilim dalı başkanlığının

görüşü alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Özel öğrenciler ile ilgili diğer hususlar enstitülerin uygulama esaslarında belirlenir.

(5) Özel öğrencilerden Üniversite Yönetim Kurulunca ders saati başına belirlenen ücret

alınır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Üniversitede veya diğer bir yükseköğretim kurumunda, eşdeğer bir

lisansüstü programda en az bir yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamam-

lamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Tezsiz yüksek li-

sansa devam eden öğrenciler tezli yüksek lisans yatay geçiş kontenjanlarına başvuru yapamaz-

lar.

(2) Yatay geçiş için başvurular enstitüler tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

(3) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun

görüşü alınarak ilgili enstitü kurulunda belirlenir ve ilan edilir.

(4) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/

anasanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı gerekli

görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını

önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 18 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların

listesi, ilgili enstitü tarafından kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir.
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(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilan edilen tarihlerde, aday-

lar tarafından bizzat yaptırılır. Ancak, haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat başvurama-

yan adaylar, belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırabilir. Belir-

lenen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Bu

adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır.

(3) Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz.

(4) Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının

belirlenmesi durumunda, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan enstitüdeki kaydı, ilgili enstitü

yönetim kurulu kararı ile iptal edilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine

verilmiş olan tüm belgeler, diploma dâhil iptal edilir ve hakkında kanuni işlem yapılır.

Lisansüstü programlara dönem kaydı

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre alınacak

öğrenci katkı payını yatırarak alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar

için dönem kaydı yaptırmak zorundadır. İlgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak katkı payı ya-

tıracak öğrencilerden, süresi içinde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri ilgili enstitü yö-

netim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik hakla-

rından yararlanamazlar. Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılması, ders

kayıt formunun öğrenciler tarafından danışmana onaylatılması ve ilgili anabilim dalı başkanlığı

aracılığı ile enstitü müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

(2) Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, dönem kayıt-

larını belirledikleri vekilleri tarafından da yaptırabilirler.

(3) Dönem ve/veya ders kayıtları, her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvi-

me göre yapılır.

(4) Öğrenciler, ders kayıtlarını takip eden iki hafta içinde kayıt yaptırdıkları dersi/ders-

leri danışman onayı ile bırakabilir veya yeni dersler alabilirler.

(5) Kayıt süresi içerisinde dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl devam etme

hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Dönem kaydı yapılma-

dan derslere devam edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar, Değerlendirme ve Başarı

Dersler

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlarda dersler; ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı

kurulu tarafından programın toplam AKTS miktarının yarısını geçmemek kaydıyla, müfredat

programı zorunlu ve seçmeli dersler şeklinde belirlenir.
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(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl AKTS değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık

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

olup, uzmanlık alan dersi hariç, diğer dersler için altı AKTS’den fazla olamaz.

(3) Tezli lisansüstü programlarda bir öğrencinin bir yarıyıl için alabileceği azami AKTS,

uzmanlık alan dersi dâhil otuz AKTS’dir.

(4) Uzmanlık alan dersi; haftalık altı ders saati olup, öğretim üyesinin danışman olarak

atandığı yarıyılda başlar, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin

öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi, yabancı uyruklu öğrenci

kabulünde öğrenci sayısına bakılmaksızın sekiz ders saati olarak uygulanır.

(5) Uzmanlık alan dersi asgari ders sayısında dikkate alınmayıp, AKTS hesaplamasına

katılır.

(6) Haftalık ders programları; anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından hazırlanır, Yö-

netim Kurulu kararı ile kesinleşir ve uygulanır.

(7) Lisansüstü derslerle ilgili diğer düzenlemeler ilgili enstitünün uygulama esasları ile

belirlenir.

Derslere devam

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için

%70 devam şartı aranır.

(2) Devam yükümlülüğü, dersi veren öğretim üyesi tarafından takip edilir ve ilgili ana-

bilim dalı ile enstitü müdürlüğü tarafından denetlenir.

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sı-

navı ve bütünleme sınavlarından oluşur.

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapı-

labilir. Özellik gösteren dersler/uygulamalar için sınavlar en az üç öğretim üyesi tarafından

sözlü ve uygulamalı da yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyılın ilk iki haftası içerisinde

duyurulur.

(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır.

(4) Ara sınavların süresi bir ders saati, yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavlarının

süresi iki ders saatidir.

(5) İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ara sınavlara

ve bütünleme sınavlarına giremeyen lisansüstü öğrencilere, enstitü yönetim kurulunca mazeret

sınav hakkı verilir. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                    1 Mart 2017 – Sayı : 29994



(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, yazılı ortamda ve

eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-

çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına

izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-

ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının yazılı ortamda veya elek-

tronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK tarafından

belirlenen ilkelere göre uygulanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı

MADDE 23 – (1) Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.

b) Örgün lisansüstü programlarda, başarı notu, ara sınav not ortalamasının %30’u ile

yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %70’inin toplamı alınarak hesaplanır. Uzaktan

eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not ortalamasının %20’si

ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alınarak hesaplanır.

c) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az

65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.

ç) 100 puan üzerinden alınan başarı notunun harf notu ve dörtlük sistem karşılıkları

aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

1) Başarı Notunun Harf Notu ve Dörtlük Sisteme Çevrim Tablosu

Harf Notu Katsayısı Başarı Notu

AA 4,00 90 – 100

BA 3,50 85 – 89

BB 3,00 80 – 84

CB 2,50 75 – 79

CC 2,00 65 – 74

FF 0,00 0 – 64

2) G (Geçer), uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı ile tamamlanması

halinde kullanılır.

3) D (Devamsız), dersin devam yükümlüğüne ilişkin şartların yerine getirilmemesi du-

rumunda kullanılır. FF notu olarak değerlendirilir.

4) K (Kalır), kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı-

sızlığı durumu için kullanılır.
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5) S (Süren Çalışma), devam eden çalışma için verilen nottur. Çalışma sona erdiğinde

K veya G notuna dönüşür.

d) Başarı notu (G), (K) ile takdir edilen dersler not ortalaması hesaplamasında değer-

lendirmeye alınmaz.

Sınavlarda kopya

MADDE 24 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya

yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği enstitü disiplin kurulu tarafından

soruşturma sonucuna göre tespit edilen öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır. Bu öğrenciler

hakkında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Notların ilanı

MADDE 25 – (1) Ara sınav, yarıyıl sonu/yılsonu ders notları, tez, seminer, yeterlik gibi

her türlü sınav ve çalışmaların notları ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sis-

temi üzerinden ilan edilir ve kesin kayıt işlemi yapıldığı anda harf notları oluşur.

(2) Sınav evrakları ilgili öğretim üyesi tarafından iki yıl süreyle muhafaza edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, her türlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren

en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının

ve/veya başarı notunun incelenmesini isteyebilir.

(2) Enstitü yönetimi bu sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden

ilgili öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, ilgili öğretim

üyesi tarafından maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile

düzeltilir ve verilen karar başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenciye bil-

dirilir.

Ders tekrarı

MADDE 27 – (1) Kayıt yaptırılan zorunlu derslerin başarılması mecburidir.

(2) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları derslerin yerine da-

nışman tarafından önerilen eşdeğer dersleri alırlar.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri

bir kez tekrarlayabilir. Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı

en son not geçerlidir.

(4) Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden başarısız ol-

maları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.
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Ders başarı ortalaması

MADDE 28 – (1) Öğrencinin aldığı tüm notlar not döküm belgesine işlenir.

(2) Öğrencinin başarı durumu; yüzlük ve/veya dörtlük sistemlere göre AGNO olarak

hesaplanır. AGNO, öğrencinin lisansüstü programda öğrenimine başladığı andan itibaren, ta-

mamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin

AKTS’sinin yüzlük sistemde o dersin başarı notu, dörtlük sistemde ise başarı notunun 23 üncü

maddede belirtilen ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayı-

nın, toplam AKTS’ye bölünmesi ile hesaplanır. Sonuç, virgülden sonra iki hane olacak şekilde

yuvarlatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı ve kapsamı

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağ-

lamaktır. Bu program toplam 120 AKTS’den az olmamak şartıyla en az sekiz adet ders, bir se-

miner dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer çalışması tamamlandıktan ve danışmanın

onayından sonra ilgili enstitü kurulunun belirleyeceği usul ve esaslara göre öğrenci tarafından

sunumu yapılır, G (Geçer) veya K (Kaldı) olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer çalışması

dâhil alması gereken dersleri başarıyla tamamladığı dönemi müteakip tez çalışmasına kayıt

yaptırabilir. Seminer ile ilgili kayıt ve değerlendirme sonuçları bir sonraki yarıyılda Öğrenci

Bilgi Sistemine aktarılır.

(2) Öğrenci, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim

kurulu onayı ile diğer enstitülerde veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan en fazla

iki ders alabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi danışman tarafından lisans öğ-

renimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Bu şekilde alınan

dersler toplam AKTS’den sayılır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından

yürütülür. Ancak tez danışmanı atanmadığı veya bulunmadığı durumlarda bu işlemler, ilgili

enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından gerçekleştirilir.

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

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

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

tamamlanır.

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

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü ba-

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

başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği ke-

silir.

(3) Danışman, tez çalışmasını her yarıyıl için başarılı veya başarısız olarak değerlendirir

ve enstitüye bir raporla bildirir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci

yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç

ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim ku-

rulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı do-

çentler ile doktoralı öğretim görevlilerinden; bunların bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı

takdirde en yakın anabilim dalındaki öğretim üyelerinden seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin

birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat

dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ikinci tez danışmanı yurt içi veya

yurt dışında bulunan başka bir yükseköğretim kurumundan seçilebilir.

(3) Yükseköğretim kurumları ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrı-

lan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları Yönetim Kurulu kararı ile süreç tamam-

lanıncaya kadar devam edebilir.

(4) Tez danışmanları, öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danış-

manlık görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü

müdürlüğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin

tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

(5) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gö-

rüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı de-

ğiştirilebilir.
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Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 32 – (1) 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.

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

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

duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin

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

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

yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,

en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden

oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin jüri üyelerine gönderilmek üzere beş

adet, ikinci tez danışmanı olması durumunda yedi adet ciltlenmemiş nüshasını tez danışmanına

teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-

rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla il-

gili enstitüye gönderir.

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

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

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

ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

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

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

izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği ke-

silir.

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

pılan tezi enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte aynı jüri önünde yeniden savunur.

Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim

kurumu ile ilişiği kesilir.
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(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-

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

disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve enstitü tarafından belirlenen mezu-

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

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

tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve-

rilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-

şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-

rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

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

sanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezu-

niyet 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.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı ve kapsamı

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin

alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya

rapor vermek zorundadır.  Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-

ğerlendirilir.

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

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

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

yeterlik sınavı uygulanabilir.

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

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

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

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

seköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık

yapacak bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora dere-

cesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Yükseköğretim kurumları ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrı-

lan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları Yönetim Kurulu kararı ile süreç tamam-

lanıncaya kadar devam edebilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 37 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

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

dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans veya uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına devam

edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için 7 nci mad-

dede belirlenen asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili tezli yüksek lisans programına

ilgili anabilim dalı başkanlığının kontenjan önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az

bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans

programında alınan derslerden anabilim dalı kurulunca uygun görülenler ilgili enstitü yönetim

kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Tezli yüksek lisans

programındaki zorunlu ders kredisinin eksik kalması durumunda öğrenci, anabilim dalı baş-

kanlığının önereceği dersleri alarak kredilerini ve 30 uncu maddede belirtilen diğer çalışmaları

tamamlar.
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ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Programın amacı ve kapsamı

MADDE 38 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

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

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

en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240

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

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

300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü 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.

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

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

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

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

rini yerine getirmesi gerekir.

Süre

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

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

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

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

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

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

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

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

öğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yük-

seköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

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

kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

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

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

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

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 40 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için  Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez

konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim ku-

rulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zo-

runludur.

(2) Tez danışmanı, anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı do-

çentlerden; bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde enstitü yönetim kurulu

tarafından Üniversite içerisinden veya başka bir yükseköğretim kurumundan uygun görülen,

en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş öğretim üyelerinden seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin

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

kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Yükseköğretim kurumları ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrı-

lan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları Yönetim Kurulu kararı ile süreç tamam-

lanıncaya kadar devam edebilir.

(4) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gö-

rüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı de-

ğiştirilebilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına gi-

rer.

(2) Yeterlik sınavları Ocak-Şubat ve Haziran-Temmuz aylarında yılda iki kez yapılır.

Derslerini başarı ile tamamlayan, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci

yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar

yeterlik sınavına girmek zorundadır.
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(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve

enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından

düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-

lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu

dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları,

öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-

mına açık olarak yapılır.

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

olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında yüksek-

öğretim kurumunun yönetmeliklerine göre işlem yapılır. 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 sı-

navını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

ile ilişiği kesilir.

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

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

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

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az sekiz ders ve seminer

dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlaması şartıyla

yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin intibak işlemleri anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Tez izleme komitesi

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

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

mitesi oluşturulur.

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

ka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı olması duru-

munda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

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

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması

MADDE 43 – (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, belirlenen formata uygun olarak

hazırladığı 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 veya reddine ilişkin

kararını en az salt çoğunlukla alır. Bu karar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından

üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, dilediği takdirde yeni bir danışman ve tez konusu

seçilmesi için anabilim dalı aracılığı ile ilgili enstitüye başvurabilir. Bu talep, enstitü yönetim

kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atana-

bilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

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

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

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

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

üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu

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 44 – (1) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları

ilgili enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önün-

de sözlü olarak savunmak zorundadır. 

(2) Doktora tezinin savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile bir-

likte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna

ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-

zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-

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

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

nulması gerekir.

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

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

öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman

dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer

alabilir.

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

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

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

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır.

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

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

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

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

yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç

altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savun-

mada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi

ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 39 uncu

maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 45 – (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/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili ensti-

tüye 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 uza-

tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını

alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
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(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-

seköğretim 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 Yük-

seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Programın amaç ve kapsamı

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

değeri bir yükseköğretim programıdır.

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

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

luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar

olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü 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.

Süre

MADDE 47– (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta ge-

çen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin ders-

lerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-

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

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

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

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

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

yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin

yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

1 Mart 2017 – Sayı : 29994                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



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

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

rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

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

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-

zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 48 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve uygulama

seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ens-

titüye önerir. Danışman önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışmanın,

öğrencinin kaydının yapıldığı ilk yarıyılın başında olmak üzere, en geç ikinci yarıyılın sonuna

kadar atanması zorunludur.

(2) Danışman, sanatta yeterlik çalışmasının yapıldığı anabilim/anasanat dalında görevli

öğretim üyeleri arasından ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile uygun görülen öğretim üyeleri

ile o anabilim/anasanat dalındaki doktoralı öğretim görevlilerinden seçilir. Tez çalışmasının

niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

İkinci tez danışmanının en az doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir. İl-

gili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile ikinci tez danışmanı yurt içi veya yurt dışında

bulunan başka bir yükseköğretim kurumundan da atanabilir.

(3) Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için ilgili enstitü

kurulu kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygula-

maları belirler, ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını,

tespit edilen tez, sergi veya projesini veya bitirilen tez, sergi veya projesini, ihtiyaç halinde

izin, ek süre isteği gibi durumlarını zamanında ilgili enstitüye bildirir. Bu faaliyetlerdeki ak-

saklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü müdürlüğünce tespiti halinde anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı, ilgili enstitü yönetim kurulu

tarafından değiştirilebilir.

(4) Yükseköğretim kurumları ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrı-

lan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları Yönetim Kurulu kararı ile süreç tamam-

lanıncaya kadar devam edebilir.

(5) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gö-

rüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı de-

ğiştirilebilir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 49 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

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

larını jüri önünde sözlü olarak savunur.

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

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

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

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

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

karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

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

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

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

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

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu

dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı

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

rumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer

alabilir.

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

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

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

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

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

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

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

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

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

rısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik

çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri

yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde

yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul
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edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta ye-

terlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta

yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkra-

sına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine

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

şarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

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

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

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

almaya hak kazanır. 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 kesi-

lir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin

bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Danışman değişikliği

MADDE 51 – (1) Lisansüstü öğrencilerin danışmanları; ölüm, emeklilik, başka üni-

versiteye naklen atanma, uzun süreli yurt dışında görevlendirilme, uzun süreli hastalık ve ben-

zeri durumlarda veya ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle,

ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve gerekli ise danışmanın görüşü de alınarak, iste-

nildiği takdirde, başlanılan çalışmalar devam ettirilecek şekilde ilgili enstitü yönetim kurulunca

değiştirilebilir.

Muafiyet

MADDE 52 – (1) Öğrencilerin, daha önce Üniversite içi veya Üniversite dışı lisansüstü

programda başarılı oldukları derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için, ilgili enstitü

müdürlüğüne muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile

ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.
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(2) Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı yarıyılın ikinci haftasının sonuna ka-

dar yapılır. Muafiyet isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı görüşüne istinaden ilgili enstitü yöne-

tim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanarak intibakı yapılır. Muafiyet talebi ilgili enstitü

yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu

derse/derslere devam eder.

(3) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; mua-

fiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 23 üncü maddede belirlenen harf

notlarından yüksek lisans için en az CC harf notu veya karşılığı, doktora için en az CB harf

notu veya karşılığı olması gerekir. Lisansüstü programlarda başarılı/başarısız olarak değerlen-

dirilen ders/dersler için en az CC/CB harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı olanlar bu

derslerden muaf sayılabilir.

(4) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı

derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine iş-

lenir.

(5) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslerden muaf olabilmesi için, der-

si alıp başarılı olduğu tarihten itibaren üç yıldan fazla bir süre geçmemesi gerekir.

Mazeretler, kayıt dondurma ve kayıt sildirme

MADDE 53 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular, ders kaydı yaptırmış ol-

mak şartı ile yarıyılın ilk on iş günü içinde yapılır. Ancak bir eğitim-öğretim yılı kayıt dondur-

mak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvuru-

larını ders kayıt süresi içinde yapar. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sü-

renin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. Haklı ve geçerli

nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabi-

lir.

(2) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi

ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt donduru-

labilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle,

öğrenime devam edip edemeyeceklerine ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

(3) Ruhsal bozukluklar dışındaki sağlık raporu ile belgelenmiş sağlık sorunları nede-

niyle kayıt dondurmada süre aranmaz. Raporda belirtilen süre kadar kaydı dondurulur.

(4) Öğrencinin askere alınması veya tutuklu olması durumunda, müracaat etmeleri ha-

linde ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı

dondurulur.
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(5) Yurt dışına gitme, doğal afet ve benzeri durumlarda veya ilgili enstitü yönetim ku-

rulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, lisansüstü öğrencilerine en fazla iki yarıyıl olmak

üzere, enstitü yönetim kurulunca kayıt dondurma hakkı tanınabilir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara gire-

mez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

(7) Kayıt silme işlemi; öğrencinin ilgili birime başvurarak kendi isteği ile kaydının si-

linmesini istemesi ve Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmış olması

ile gerçekleşir.

Disiplin

MADDE 54 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Öğretim elemanı ve idari personel niteliğini taşıyan öğrenciler hakkında ise, 21/8/1982

tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici,

Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56 – (1) 29/2/2016 tarihli ve 29639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bay-

burt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

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

lirlenmiş azami süreler 2016-2017 güz yarıyılından itibaren başlar.

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

kayıtlı olan öğrenciler hakkında 18 inci maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.

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

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2009/217 

Karar No : 2016/53 

5607 Sayılı Yasanın 3/14-1.Cümlesine Muhalefet suçundan sanık Makedonya uyruklu 

Abdulrezak ve Muradiye oğlu, 31/01/1964 doğumlu, ERAN KURTISHI hakkında yapılan 

yargılama sonunda; Her ne kadar sanık ERAN KURTISHI'nın, kaçakçılık suçunu iĢlediği 

iddiasıyla 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/14 maddesi uyarınca kamu davası 

açılmıĢ ise de; yüklenen suçun sanık tarafından iĢlendiği sabit olmadığından sanığın CMK'nun 

223/2-e maddesi uyarınca BERAATĠNE dair verilen hüküm tebligat ve yazıĢmalara rağmen sanık 

ERAN KURTISHI'ya tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

3 - Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize 

gönderilmek üzere baĢka bir yerdeki Asliye Ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt 

katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Yargıtay'da temyiz yasa yoluna 

baĢvurabileceğine, 

4 - Ġlan masrafının kamu üzerinde bırakılmasına, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan 

tahtasında 1 ay süre ile ilanına karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 953 

—— • —— 

Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/463 

Karar No : 2012/429 

KarĢılıksız Çek KeĢide Etme suçundan sanık Ömer Metin ve Arife'den olma, 13/08/1975 

D.lu, Samsun, Ġlkadım, Cedit mah. nüfusuna kayıtlı SERKAN BĠROL hakkında mahkememizin 

23/04/2012 tarihli ilamı ile neticeden Sanığa isnat olunan iki ayrı "KarĢılıksız Çek KeĢide Etme" 

fiiline iliĢkin olarak 5941 Sayılı Kanunun 6273 Sayılı Kanunla DeğiĢik 5/1 maddesi uyarınca 

"KarĢılıksızdır" iĢlemine tabi olan her bir çek yönünden fail hakkında ÇEK DÜZENLEME VE 

ÇEK HESABI AÇMASININ YASAKLANMASINA DAĠR ĠDARĠ YAPTIRIM UYGULAMASI 

YAPILMASINA, 

Fail hakkında her bir çek yönünden tatbik olunan "çek düzenleme ve çek hesabı açma 

yasağı"na yönelik kararın 5941 sayılı Kanunun 5/8 maddesi uyarınca Uyap ortamında 

TC.MERKEZ BANKASI NA BĠLDĠRĠLMESĠNE, 

Katılanın kamu davasını bir vekille takip etmesi karĢısında hüküm tarihinde yürürlükte 

olan Avukatlık asgari ücret tarifesine göre vekilin sarf ettiği emek ve mesai de gözetilmek 

suretiyle takdiren belirlenilen 1,200 TL. maktu vekalet ücretinin mahkum olan sanıktan tahsili ile 

KATILANA ÖDENMESĠNE, karar verilmiĢ ancak verilen karar sanığın tüm adreslerinden 

aranmasına rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı T.K.nun 29. maddesi gereğince hükmün 

ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

Kararın Resmi Gazete‘de ilanından itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiĢ sayılması 

ve süresi içinde temyiz edilemediği takdirde kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 894 
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İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/184 

Karar No : 2016/54 

Hırsızlık Suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 27/10/2016 

tarihli ilamı ile TCK.142/2-h. maddesi gereğince 5 YIL hapis cezası ile cezalandırılan Mamuka ve 

Nına oğlu, 1992 SAMTREDIA doğumlu, SHOTA BOTSVADZE tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ, Gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 1176 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/1211 

Karar No : 2014/804 

EĢyayı, gümrük iĢlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 25/12/2014 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi 

gereğince 10 AY HAPĠS, 500 TL ADLĠ PARA, 10 AY BELĠRLĠ HAKLARI 

KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) cezası ile cezalandırılan Hısham ve 

Hanan oğlu, 01/01/1989 doğumlu, , , Mah/köy nüfusuna kayıtlı MAMOUN RAZOUK tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ, gıyabi karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

Tebliğden itibaren 7 (yedi) gün içinde verilecek temyiz dilekçesi veya zabıt katibine 

yapılacak beyanla temyiz talebinin Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na gönderileceği Kanun 

yollarına baĢvurulmadığı takdirde hükmün kesinleĢeceğine karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur.

   1174 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/776 

Karar No : 2016/658 

EĢyayı, gümrük iĢlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 28/12/2016 tarihli ilamı ile 3/1-l.cümle maddesi gereğince 

10 AY HAPĠS, 1 YIL CEZANIN ERTELENMESĠ NEDENĠYLE DENETĠM (TCK 51/3), 80 TL 

ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Mohamad ve Khadija oğlu, 21/04/1986 doğumlu, , , 

Mah/köy nüfusuna kayıtlı ABDULLAH RJOU tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gıyabi ilam 

tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

kararın tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde mahkememize yapılacak sözlü veya yazılı baĢvuru 

ile Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesine yasa yolu açık olmak üzere süresinde baĢvurulmadığı 

takdirde kararın kesinleĢeceği ilan olunur. 1173 
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İpsala Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/43 
Karar No : 2016/290 
Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 24/05/2016 

tarihli ilamı ile 125/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT. 
SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Jalıl ve Betul oğlu, Ġran 1975 doğumlu, Ġran uyruklu 
SHAIN REZAEI HAMZEHKANDI tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, yakalama emri tebliğ 
edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 1172 

—— • —— 
Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/463 
Karar No : 2016/428 
Hakaret, Ruhsatsız AteĢli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya TaĢıma veya 

Bulundurma, Tehdit, Mala Zarar Verme, Birden fazla kiĢi tarafından birlikte silahla tehdit, 

Ruhsatsız AteĢli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya TaĢıma veya Bulundurma, suçundan 
Mahkememizin 2013/463 Esas 2016/428 Karar sayılı dosyasında 15/11/2016 tarihli ilamı ile; 
125/1, 13/1, 106/1-1.cümle, 151/1, 151/1, 125/1, 86/2, 86/2, 86/2, 151/1, 151/1, 106/2-a-c,    
106/2-a-c, 106/2-a-c, 13/1, 13/1, 13/1 maddesi gereğince 1 YIL HAPĠS, 6 AY 22 GÜN HAPĠS, 
ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/l-a,d,e), VELAYET 
HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 3 YIL HAPĠS, 
600 TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılmasına. Adli Sicil kaydında yer alan Hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması niteliğindeki ilamlarla ilgili olarak mahkememiz kararı 
kesinleĢtikten sonra ilgili mahkemelere ihbarda bulunulmasına, 54,00 TL yargılama giderinin 
sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydının yapılmasına, kararın tebliğ tarihinden itibaren 
mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda 
bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye mahkemesince incelenmek üzere istinaf Kanun yoluna 
baĢvurulabileceğine, aksi halde kararın kesinleĢeceğine, dair verilen karar Hüseyin ve Fadime 
oğlu, 10/09/1979 doğumlu, Malatya, Akçadağ, Ören Mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET 
KINAY tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, mahkememiz kararı tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 1171 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN 58080 KG AHġAP 
TRAVERS TRĠFONUNUN TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

Ġhale Kayıt No : 2017/86037 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  

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

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 58080 KG AHġAP TRAVERS TRĠFONUNUN 

TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 
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4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosuna 21.03.2017 günü saat 14.30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 100 TL‘nin 

ĠĢ Bankası BaĢkent Kurumsal ġubesi 4399 - 13345 hesap ve TR - 290006400000143990013345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 1849/1/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN 3 KALEM S-49 

CEBĠRENĠN TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2017/86942 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

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

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 3 KALEM S-49 CEBĠRENĠN TEKNĠK ġARTNAMEYE 

GÖRE ALIMI 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosuna 23.03.2017 günü saat 14.30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 100 TL‘nin 

ĠĢ Bankası BaĢkent Kurumsal ġubesi 4399 - 13345 hesap ve TR - 290006400000143990013345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 1849/2/1-1 
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19 LĠTRELĠK POLĠKARBONAT DAMACANALARDA (3 YILLIK) 

DOĞAL KAYNAK SUYU SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Etimesgut YerleĢkesi ve Orta Anadolu Bölge Kan 

Merkezinin 3 yıllık ihtiyacı olan ―Doğal Kaynak Suyu‖nun satın alınması iĢidir.  

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/ 

ĠSTANBUL‖ adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin 

edilebilecektir.  

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 23.03.2017 günü saat 10:00‘a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 24.03.2017 günü saat 14:00‘de Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 1842/1-1 

————— 

MOBĠL EKĠP OTOMASYON SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bölge Kan Merkezleri ile Kan BağıĢ 

Merkezlerinin ihtiyacı olan aĢağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler idari ve 

teknik Ģartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

 

SIRA NO MALZEME ADI MĠKTAR 

1 El Terminali 1020 Adet 

2 Barkod Yazıcısı   222 Adet 

3 Bileklik Barkod Etiketi 22.710 rulo (2.271.000 Adet) 

 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir / ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmalar tekliflerini en geç 23.03.2017 günü saat 10:00‘a kadar Genel Müdürlüğümüz 

Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - 1 Nolu ―Ġhale Ġdari ve Teknik Belgeleri‘‘ zarfı aynı gün saat 14:00‘de Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 1843/1-1 
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KAT KARġILIĞI KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ YAPIM ĠġĠ  

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Elmadağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden: 

1 - Ankara Ġli Elmadağ Ġlçesi KurtuluĢ Mahallesi ve imarın E1213 ada 1 parsel ve E1215 

ada 1 parsellerinde yapılacak olan Kat KarĢılığı Küçük Sanayi Sitesi Yapım ĠĢi ile ilgili olarak 

Mülkiyeti Elmadağ Belediyesine ait 6998,59 m2 inĢaat alanı ve aĢağıda iĢin adı belirtilen taĢınmaz 

üzerine 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat 

karĢılığı inĢaat yaptırılacaktır. Arsalar yüzölçümü olarak 4586,00 ve 4158,00 m2 olmak üzere 

arsaların emsali 1,00 dir. 

2 - Bu iĢin muhammen bedeli 5.108.631,70 TL (beĢmilyon yüzsekizbin altıyüzotuzbir 

lirayetmiĢ kuruĢ) dır.  

Geçici teminat tutarı 153.258,95TL (yüzelliüçbinikiyüzellisekizliradoksanbeĢkuruĢ) dır. 

Teminat mektubu verilmesi durumunda Belediyemiz adına süresiz verilecektir. 

3 - Ġhale 13.03.2017 Pazartesi günü saat 15.00‘de Elmadağ Belediyesi Encümen Toplantı 

Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.  

4 - Elmadağ Belediyesi Mali Hizmetler Birimi‘ne ödenecek 400,00 TL‘ (dörtyüzlira) lık 

makbuz karĢılığı ihale Ģartnamesi ve diğer evrakları Elmadağ Belediyesi Fen ĠĢleri 

Müdürlüğü‘nden temin edebileceği gibi aynı Müdürlükte ücretsiz olarak da görülebilir. 

5 - Anılan parseller Milli Emlak Genel Müdürlüğünden satın alınmıĢ olup, 4706 sayılı 

Kanunun 4‘ncü maddesinin 3‘ncü fıkrası gereğince yapı tamamlandıktan sonra amacı dıĢında 

kullanılmaması için sadece küçük sanayi sitesi kullanımına izin verilecektir. 

6 - Ġsteklilerin ―Yapım ĠĢleri için Kapalı Teklif Usulü ile Ġhale ġartnamesine ―ihale 

Ģartnamesine ek özel Ģartnameye ―Yapım Tesis ve Onarım ĠĢleri Ġhalesine katılma yönetmeliğine 

ve 2‘nci maddede adı geçen uygun bedel tebliği hükümlerine uygun baĢvuru dilekçesi ile birlikte; 

ihaleye katılmaya yeterli olup olamadıklarının tespiti için 06.03.2017 Pazartesi günü saat 15.00‘a 

kadar örneğine uygun baĢvuru dilekçesi ile birlikte; 

a. Kanuni ikametgâhı ve yazıĢma adresini gösteren belge (gerçek kiĢiler için muhtarlıktan 

alınmıĢ ikametgâh ilmühaberi, tüzel kiĢiler için adres bildirgesi). 

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini,(2017 yılı vizeli olacaktır)  

c. Ġstekli Ģirket ise kanıtlayıcı belgeleri ve noter tasdikli imza sirküleri olacaktır.  

d. Ortak giriĢim olması halinde Ortak GiriĢim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmıĢ 

Ortaklık SözleĢmesini (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık sözleĢmesi verilir.) 

e. 2012-2017 (5 yıl) yıllarına ait (2012‘den sonra kurulan Ģirketler için kurulduğu yıldan 

itibaren) Gelir ve Kurumlar Vergisi Borcu olmadığına dair belge, 

f. Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, 

g. Yapı araçları taahhütnamesini, 

h. Teknik personel taahhütnamesini, 

i. Halen taahhüdündeki iĢler bildirisi ve belgelerini, 

j. Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri, 

k. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını, 

l. ĠĢ yeri görme belgesini, 

m. Dosya alındı belgesinin aslı, 

n. Ġhale ġartnamesi ve Özel ġartnamede istenilen diğer belgeler, 
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o. Ġsteklilerin, son 15 yıl içerisinde tek sözleĢmeye dayalı olarak bitirilmiĢ iĢler için, 

tahmin edilen bedelin %30 undan az olmamak üzere resmi kurumlardan alınmıĢ Kamu Ġhale 

Tebliğinin (Benzer iĢlere dair tebliğ) Benzer ĠĢ Grupları Listesi (B) Üst Yapı (Bina) Grubu ĠĢler 

III. Grup ĠĢler‘ e uygun benzer ĠĢ Bitirme Belgelerinin aslı. 

p. ĠĢ deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini / diplomalarını sunmak suretiyle 

ihaleye girecek olan mühendis ve mimarların; Mühendislik Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği bölümü 

mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mezunu diplomaları, 

q. Varsa Kalite ve standarda iliĢkin belgeler. 

Yukarıdaki belgeleri eksiksiz olarak Elmadağ Belediye BaĢkanlığı Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü‘ne vermeleri gerekmektedir. 

7 - Ġhaleye katılacak olanlar yeterlilik belgesi aldıktan sonra tekliflerini en geç 13.03.2017 

Pazartesi günü saat 14.30‘a kadar Elmadağ Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü‘ne vereceklerdir. 

Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

8 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir. 

Ġlan olunur. 1651/1-1 

—— • —— 

GRANÜL ÇAY ÜRETĠM ÜNĠTESĠ TEMĠN VE KURULUMU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüzün ihtiyacı olan Granül Çay Üretim Ünitesi Temin ve Kurulumu 

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 14.03.2017 tarihi saat 14:30‘a 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 14:30‘da 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 - Ġhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

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.  1650/1-1 
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TTK. ĠHTĠYACI OLARAK (1 KALEM) PLAKALI TĠP MEKANĠK BANT EKLEME 

EKĠPMANLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a)Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 372 259 47 94 - 259 47 77 

  Faks: 0 372 - 253 12 73 - 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

 

 2 - Ġhale konusu iĢin nev‘i Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı/Eklik 

 1 - 

13 - 15 mm. kalınlığında 

konveyör bantları için 1000 

mm.‘lik perçinli plakalı tip 

ekleme ekipmanları 

370 

 

b) Teslim yeri : MithatpaĢa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi 

No:125‘deki Zonguldak TTK Makina ve Ġkmal 

Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır. 

c) Teslim tarihi : Malzemelerin teslim süresi: 75 (YetmiĢbeĢ) gündür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK. Satınalma Daire BaĢkanlığı MithatpaĢa Mahallesi 

Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 14/03/2017 - Salı saat 15:00 

c) Dosya no : 1712008 

d) Ġhale kayıt no : 2017/82812 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: Ġdari ġartnamemizin 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Bu ihalede kısmi teklif verilebilir ancak Ġsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale 

konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iĢ kaleminin miktarlar için kısmi teklif 

kabul edilmeyecektir. 

j) Bu Ģartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taĢıması gereken kriterler ile Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler ait kriterler Madde 55 de 

belirtilmiĢtir. 

6 - Firmalar teklifleri ile birlikte bant ekleme ekipmanına ait detaylı teknik özellikleri 

içeren kataloglarını vereceklerdir. Aksi halde firma teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - Ġhale, Ģartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

8 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire 

BaĢkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde 

(AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler - ANKARA adresinde görülebilir ve Ģartnameler 

20,00 - TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler en geç 14/03/2017 Salı günü saat 15.00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

10 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme 

düzenlenecektir. 

11 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

15 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

 1829/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK VANTÜP, VANTÜP ĠÇĠN ―Y‖ PARÇASI (PANTOLON) VE 

REDÜKSĠYON ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/83773 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0372 259 47 94 - 84  

  Fax: 0372 251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 
 

 2 - Ġhale konusu iĢin nev‘i Malzemenin Cinsi Miktarı (Adet) 

 a) Niteliği, türü ve miktarı 

Vantüp 390 

Çelik Telli Vantüp   90 

Redüksiyon    45 

Vantüp Ġçin ―Y‖ Parçası (Pantolon)   35 

TOPLAM: 560 
 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve Ġkmal Daire 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm iĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm ġefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi : Vantüp, vantüp için ―Y‖ parçası ve redüksiyonları 120 

günde teknik Ģartnamede belirtildiği gibi teslim 

edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 20.03.2017 Pazartesi - Saat 15:00 

c) Dosya no : 1717009 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4-1 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Ġhale Ġdari ġartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile 

buna iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği Ġhale Ġdari ġartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġhale Ġdari ġartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) Ġhale Ġdari ġartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Ġhale Ġdari ġartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler. 

4-3 - Firmalar teklif ettikleri ürünlere ait, 2014/34/AT belgeleri ya da Türkiye‘de akredite 

olmuĢ laboratuvardan alınmıĢ test belgelerini (anti-statik ve alev yürütmez) ya da Kurumumuz ĠĢ 

Güvenliği laboratuvarından alınmıĢ olan test belgelerini teklifle vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5-1 - Ġhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 3 kalem çelik telli vantüp ve diğer 7 kalem malzeme için   

2 grup olarak toplamda en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5-2 - Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

5-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. Ġhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR910001 5001 58007292564228 

numaralı hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale 

dokümanı bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde 

belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale 

dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç 

ulaĢmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu 

tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç: 20.03.2017 Pazartesi - Saat 15:00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 
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9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede 3 kalem çelik telli vantüp ve diğer 7 kalem malzeme ekonomik açıdan 

2 grup olarak değerlendirilecektir. Malzeme grupları ekonomik açıdan toplamda 

değerlendirileceğinden söz konusu gruplara kısmi teklif verilemeyecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3‘ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

 1828/1-1 

—— • —— 

MUHTELĠF KAYNAKLI-TALAġLI ĠMALAT MALZEMELERĠ  

SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/89008 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

    türü ve miktarı : 19 kalem Vagon Muhtelif Kaynaklı-TalaĢlı Ġmalat 

Malzemeleri, teknik Ģartname ve resimlere göre imal 

ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 16/03/2017 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

16/03/2017 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 1773/1-1 
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ELEKTRĠK ENERJĠSĠ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/89004 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

      türü ve miktarı : 8.000.000 ± 1.000.000 kWh/yıl Elektrik Enerjisi 

alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 15.03.2017 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

15/03/2017 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 1774/1-1 

————— 

MUHTELĠF SAC MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/88984 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 5 kalem muhtelif sac malzemesi teknik resimlerine göre 

imal ettirilerek satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 14/03/2017 - Saat 15:00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

14/03/2017 günü saat 15:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 1775/1-1 
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ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ EVSEL VE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA TESĠSĠ 

ĠKMAL YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi 

Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi ikmal yapım iĢi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale 

edilecektir.  

1 - Ġdarenin 

Adresi : Ergene-1 OSB. Vakıflar OSB. Mah. 3. Sokak No: 4/1-D 

Ergene/TEKĠRDAĞ 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 

iĢletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel 

nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, 

iĢletme Ģartları dikkate alınarak hazırlanmıĢ olan 

uygulama projelerine göre yapımı öngörülen 60.000 

m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve 

elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin 

iĢletmeye alınması, deneme iĢletilmesi, bakımı, iĢ sonu 

projeleri (as-built) ve iĢletme-bakım kitaplarının 

hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi iĢleridir.  

b) Yapılacağı yer : Ergene / TEKĠRDAĞ 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : Yer tesliminden itibaren 15 (OnbeĢ) aydır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 21/03/2017 Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 
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3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, en az 10.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 30.000 

m3/gün kapasiteli Evsel (Aktif Çamur veya damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma 

Tesisi komple (inĢaat, mekanik ve elektrik) yapım iĢine ait ĠĢ Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi 

tevsik amacıyla idari Ģartnamenin 7.1-B/4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter 

tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır. 

ĠĢ Durum, ĠĢ Denetleme ve ĠĢ Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

ĠĢ ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iĢ bitirme tutarının tamamını, diğer 

ortakların her birinin ise Genel KeĢif Özetinde belirtilen iĢ kalemlerinden en az birine iliĢkin ve 

asgari 5.000.000 TL tutarında yapım iĢini bitirmiĢ olması Ģartını sağlaması gerekir. 

5) Ġsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna iliĢkin belgeler. 

a - Ġdari ġartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 

Adet Mesleki Ünvanı 

1 ĠnĢ. Yük. Müh. veya ĠnĢ. Müh. (En az 5 yıl deneyimli) 

Anahtar teknik personelin, ihale tarihinden en az üç ay öncesi iĢe alınmıĢ ve ihale tarihi 

itibari ile isteklinin bünyesinde çalıĢıyor olması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin 

deneyim süresinin en az 5 yıl olma Ģartı aranmaktadır 

6) Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) 7.500.000 TL ‘den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı miktarda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Ġsteklinin ortak giriĢim (ĠĢ Ortaklığı) olması halinde, iĢ ortaklığı beyannamesi. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Tekirdağ Ergene 1 

Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığı) adına alınacak en az 2.500.000 TL 

tutarında Geçici Teminat. 
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H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 

I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 

imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 

tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıĢtırıcılar, paslanmaz çelik 

imalatlar, konveyorlar, ayrıĢtırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 

J) Performans Garanti Beyannamesi. 

K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 

L) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

M) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

N) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 

iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi iĢe ait olduğu 

yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak 

üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak 

oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 ‗a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. 

Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġstekliler ĠĢ Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. ĠĢ 

Ortaklığında, ortaklığı oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L) 

bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.  

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında 

veya Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Ergene-1 

OSB. Vakıflar OSB. Mah. 3. Sokak No: 4/1-D Ergene/TEKĠRDAĞ adreslerinde görülebilir veya 

500 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Ġstekliler tekliflerini; birim fiyatlı iĢler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere iĢin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı iĢler 

için ise her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli 

ile toplam bedel üzerinden sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 1837/2-1 
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KESTART YAĞI ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 50.000 kg Kestart Yağı alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 16.03.2017 PerĢembe günü saat 14.00‘da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 (Yüz) TL bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nden 

temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 16.03.2017 PerĢembe günü saat 14.00‘a kadar Fabrikamız 

Ticaret Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.  

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

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

katılamazlar. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA 

 Tel: 0 312 397 33 65/ 66    Faks: 0 312 397 33 71/74 1856/1-1 

————— 

ĠRMĠK ALTI UN ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 5.000 çuval Ġrmik Altı Un alımı kapalı zarf 

ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 14.03.2017 Salı günü, saat 14.00‘da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 14.03.2017 Salı günü saat 14.00‘a kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ  

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: (0312) 397 33 65-66    Faks: (0312) 397 33 74-71 1855/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

ĠLAN TUTANAĞI 

Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 12/01/2017 gün ve 2017/07 ceza kararı. 

Mustafa TARAKÇI - Özel Eymir FEM Dershanesi Ümitköy ġubesi Müdürü 

"2014 - 2015 öğretim yılında kurumda ücretsiz okuyacak öğrencilerle ilgili iĢlemlerin 

yerine getirilmesinde yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmediğiniz" iddiası sübut 

bulmuĢtur. 

Bu eyleminizin karĢılığı olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-a 

maddesi gereğince "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 

 1800/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġzmir Ġli, Seferihisar Ġlçesi, 879 ada, 14 parsel üzerindeki 859221 (Eski: 829562) YĠBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 165236 Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret 

Odasına kayıtlı 1668 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Deniz Ada 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, Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. ġti.‘ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep 

olan sorumlu denetim elemanları Ali Ziya ÇETĠNKAYA (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 19162, Oda Sicil No: 10375), Bülent ÇAKIR (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3387, Oda Sicil No: 27294), Ali ÖZTÜRK (ĠnĢaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14623, Oda Sicil No: 15808), 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 22.02.2017 tarihli ve 4252 sayılı Olur‘u ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1840/1/1-1 

————— 

Emilya Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġzmir Ġli, Torbalı Ġlçesi, 43 ada, 60 parsel üzerindeki 1038423 YĠBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaĢılan; Merkez-160423 Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret Odasına kayıtlı 

1636 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Emilya 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, 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), Sabriye Sibel BÖREKÇĠOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 22885, Oda Sicil No: 28920), Yeliz KIRCA‘nın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 98969) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Emilya Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin 

kuruluĢ ortağı Ali Ġhsan GÜNDOĞAN‘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 

22.02.2017 tarihli ve 4253 sayılı Olur‘u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1840/2/1-1 

————— 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 570098, 555248 ve 557502 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Ada Detay Yapı Denetim Ltd. 

ġti.‘ne (Ticaret Odası: Sakarya, Ticaret Sicil No: 18866-26601, Yapı Denetim Ġzin Belgesi 
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Numarası: 854), 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, Ada Detay Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin kuruluĢ ortakları Hakan AKARSU (Makine 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69142) ve Ayhan UÇAR‘ın (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60954) 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 22.02.2017 tarihli ve 4254 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1840/3/1-1 

————— 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1006533, 1007095 ve 998520 YĠBF nolu yapıları 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi 

ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan YücebaĢ Yapı Denetim A.ġ.‘ne 

(Ticaret Odası: Ġzmir, Ticaret Sicil No: 168308, Yapı Denetim Ġzin Belgesi Numarası: 2133), 

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, YücebaĢ Yapı 

Denetim A.ġ.‘nin kuruluĢ ortağı Celal YÜCEBAġ‘ın (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 592, Oda Sicil No: 7767) 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 22.02.2017 tarihli ve 4255 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1840/4/1-1 

————— 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 861736, 861643 ve 813262 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Pro4D Yapı Denetim Ltd. ġti.‘ne 

(Ticaret Odası: Ġzmir, Ticaret Sicil No: Merkez-160729, Yapı Denetim Ġzin Belgesi Numarası: 

1637), 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, 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 

22.02.2017 tarihli ve 4256 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1840/5/1-1 

————— 

Abant Yapı Denetim Mühendislik Hizmetleri ve MüĢavirlik Ltd.ġti.‘nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 255647, 255648 ve 255649 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Abant Yapı Denetim Mühendislik 

Hizmetleri ve MüĢavirlik Ltd.ġti.‘ne (Ticaret Odası: Bolu, Ticaret Sicil No: 4417-BOLU, Yapı 
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Denetim Ġzin Belgesi Numarası:159), 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, Abant Yapı Denetim Mühendislik Hizmetleri ve MüĢavirlik 

Ltd.ġti.‘nin kuruluĢ ortağı Yusuf  GÜL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:2410, Oda Sicil No:4947), Fahrettin GENÇAY (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:5512, Oda Sicil No:49843), Muzaffer ÖZER (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:2340, Oda Sicil No:6362), Naci YÖRÜK (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:2339, Oda Sicil No:11979), Sabri FIRAT (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:2338, Oda Sicil No:9272), Aytaç KAYAPINAR (Makine Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3095, Oda Sicil No:20365), Mahmut Esat 

PALAZOĞLU‘nun (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2342, Oda 

Sicil No:9120)  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 22.02.2017 tarihli ve 4257 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1840/6/1-1 

————— 

Dokuz Eylül Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġzmir Ġli, Bergama Ġlçesi, 640 ada, 16 parsel üzerindeki 938344 YĠBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaĢılan; 160531 Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1589 nolu Yapı 

Denetim Ġzin Belgesine sahip Dokuz Eylül 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, Dokuz Eylül Yapı Denetim Ltd. 

ġti.‘ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa 

ALANLI (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10046, Oda Sicil No: 

55680), Nazlı Hilal OKUTAN‘ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92789) 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Dokuz Eylül Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin kuruluĢ ortağı Mustafa 

ALANLI (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10046, Oda Sicil No: 

55680) 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 

22.02.2017 tarihli ve 4258 sayılı Olur‘u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1840/7/1-1 

————— 

Realist Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġzmir Ġli, Urla Ġlçesi, 2172 ada, 1 parsel üzerindeki 506451 YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (ı) fıkrasında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaĢılan; 158733-Merkez Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret Odasına kayıtlı 2315 

nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Realist 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, Realist Yapı Denetim 

Ltd. ġti.‘ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Murat 

YILMAZ‘ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 104136) Bakanlıkça kayıtlarının 
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tutulması, Realist Yapı Denetim Ltd.ġti.‘nin kuruluĢ ortağı Tansu TURABĠK (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Denetçi No: Oda Sicil No: 59070) 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 22.02.2017 tarihli ve 4259 sayılı Olur‘u ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1840/8/1-1 

————— 

Armis Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Mersin ili, Mezitli ilçesi, 29.K.II.A pafta, 616 ada, 12 parsel üzerindeki 1116944 YĠBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi 

ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrası ve 7. maddesinin 1. ve 2. 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan 34642 Ticaret Sicil No ile Mersin 

Ticaret Odasına kayıtlı 1231 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Armis Yapı Denetim Ltd. 

ġti.‘ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi 19.01.2017 tarih ve 29953 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıĢ olup, 

Söz konusu ilanda sehven yazılmayan Armis Yapı Denetim Ltd.ġti.‘nin kuruluĢ ortağı  

Fatma Aysel MĠS‘in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18677, Oda Sicil No: 

9967) 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 

22.02.2017 tarihli ve 4260 sayılı Olur‘u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1840/9/1-1 

————— 

Kaler Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Batman Ġli, Merkez Ġlçesi, 412 ada, 3 parsel üzerindeki 983566 YĠBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c), (d) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 5729 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret 

Odasına kayıtlı 1711 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Kaler 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, Kaler 

Yapı Denetim Ltd. ġti.‘ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 

elemanları Mehmet ACAR (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22779, Oda 

Sicil No: 26226), Hüseyin DURAK (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 24687, Oda Sicil No: 33966), Fahri TURGUT (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 17722, Oda Sicil No: 39832) ve Mensure PÖGE‘nin (Mimar, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 47439) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kaler Yapı Denetim Ltd. 

ġti.‘nin kuruluĢ ortağı Ufuk KALKAN‘ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 
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83200) 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 

22.02.2017 tarihli ve 4261 sayılı Olur‘u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1840/10/1-1 

————— 

Özge Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ Ġli, Muratlı Ġlçesi, 30L-1C pafta, 337 ada, 355 parsel üzerindeki 1070481 YĠBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 16540 Ticaret Sicil No ile Çorlu 

Ticaret Odasına kayıtlı 2050 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Özge 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, Özge Yapı Denetim Ltd. ġti.‘ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanları Cahit MUMCU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:24020, Oda Sicil No: 22133), Zülbiye Sevil ÖZBEK (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 24350, Oda Sicil No: 19751), Jak SOREF (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 24274, Oda Sicil No: 7803), Mustafa YILDIRIM‘ın (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86259) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özge Yapı Denetim 

Ltd. ġti.‘nin kuruluĢ ortağı Cahit MUMCU‘nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:24020, Oda Sicil No: 22133) 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 22.02.2017 tarihli ve 4262 sayılı Olur‘u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1840/11/1-1 

————— 

Ay-Den Yapı Denetim Tic.Ltd. ġti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ankara Ġli, Keçiören Ġlçesi, 30031 ada, 5 parsel üzerindeki 149791 YĠBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaĢılan; 132493 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 391 nolu 

Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ay-Den Yapı Denetim Tic.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, Ay-Den Yapı Denetim 

Tic.Ltd. ġti.‘ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları 

Muhlis DOLGUN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5295, Oda 

Sicil No: 7309), Fatma Süreyya ÖZUĞUR (PEKTAġ) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 6318, Oda Sicil No: 12602), Salih YaĢar KÖKTÜRK (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5826, Oda Sicil No: 18200), Çetin TORAL (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 16524), Serdar ARICAN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 62825), Murat ÜÇOLUK‘un (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

65068) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ay-Den Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti.‘nin kuruluĢ 

ortakları Muhlis DOLGUN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5295, 
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Oda Sicil No: 7309) ve Fahrettin CĠDAL‘ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 953, Oda Sicil No: 26553) 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 22.02.2017 tarihli ve 4263 sayılı Olur‘u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1840/12/1-1 

————— 

Karınca Yapıt Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ Ġli, Hayrabolu Ġlçesi, 7 pafta, 19 ada, 47 parsel üzerindeki 1210876 YĠBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (ı) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 15147 Ticaret Sicil No ile Çorlu 

Ticaret Odasına kayıtlı 2230 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Karınca Yapıt 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, Karınca Yapıt Yapı Denetim Ltd. ġti.‘ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine 

sebep olan sorumlu denetim elemanları Sabri HĠDAYETOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:919, Oda Sicil No:5166), Elif Itır PALAOĞLU KIZILCIKLI (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24077, Oda Sicil No:55242), Hilal 

ġAHĠN‘in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52800) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Karınca Yapıt Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin kuruluĢ ortağı Mehmet SEVÜK‘ün (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:101649) 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 22.02.2017 tarihli ve 4264 sayılı Olur‘u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1840/13/1-1 

————— 

YeĢil Vadi Yapı Denetim Ltd. ġti. ve Oktay Yapı Denetim Ltd.ġti.‘nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ Ġli, Malkara Ġlçesi, 4-7 pafta, 47 ada, 53 parsel üzerindeki 1013388 YĠBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına 

kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip YeĢil Vadi Yapı Denetim Ltd. ġti. ile, 672048 

Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 931 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 

Oktay Yapı Denetim Ltd.Ģti.‘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, YeĢil Vadi Yapı Denetim Ltd. ġti.‘ne yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fikri Sedat DURMUġ (ĠnĢaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3705, Oda Sicil No: 18068) ve Hasan Atilla 

ERYÜREKLĠ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9786, Oda Sicil No:3249) ile 

Oktay Yapı Denetim Ltd.Ģti.‘ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu 

denetim elemanları Günal ÜZMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10659, 

Oda Sicil No:10879), Fikri Sedat DURMUġ (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:3705, Oda Sicil No: 18068), Sadettin BÜYÜKALP (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:9946, Oda Sicil No: 60059), Mücahit BAHAR‘ın (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82959) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, YeĢil Vadi Yapı 

Denetim Ltd. ġti.‘nin kuruluĢ ortağı Deniz ÖZDEMĠR (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 
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Sicil No: 73439) ve Oktay Yapı Denetim Ltd.ġti.‘nin kuruluĢ ortağı Yusuf ĠZSÜREN‘in (ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9228, Oda Sicil No: 65872), 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 22.02.2017 tarihli ve 4265 sayılı 

Olur‘u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1840/14/1-1 

————— 

Kon-Den Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Konya Ġli, Ereğli Ġlçesi, 1644 ada, 2 parsel üzerindeki 959086 YĠBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 37693 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret 

Odasına kayıtlı 1014 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Kon-Den 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, Kon-Den Yapı Denetim Ltd. ġti.‘ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep 

olan sorumlu denetim elemanları Ali AKIN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 17030, Oda Sicil No: 55502), Ġhsan ÖĞ (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 13832, Oda Sicil No: 36028), Ali Erbil TELCĠ (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 95665), Agah YARAR‘ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

18598, Oda Sicil No: 16249) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kon-Den Yapı Denetim Ltd. 

ġti.‘nin kuruluĢ ortakları Selman BAġ  (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 18606, Oda Sicil No: 27060) ve Ali AKIN‘ın (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 17030, Oda Sicil No: 55502) 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 22.02.2017 tarihli ve 4266 sayılı Olur‘u ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1840/15/1-1 

————— 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 920296, 920293 ve 920299 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Kastamonu Birlik Yapı Denetim 

Ltd. ġti.‘ne (Ticaret Odası: Kastamonu, Ticaret Sicil No: 4778, Yapı Denetim Ġzin Belgesi 

Numarası: 2002), 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, Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin kuruluĢ ortakları Mehmet 

AHMETOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23915, Oda Sicil 

No: 28960) ve Musa KAVAS‘ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

8724, Oda Sicil No: 9292) 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 22.02.2017 tarihli ve 4267 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1840/16/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/69701 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü Ġl/Ġlçe KIRIKKALE 

Adresi 
YahĢihan Yolu Cad. No: 15 

KIRIKKALE 
Tel-Faks 

0 318 224 29 91 

0 318 224 28 95 

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

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

Adı/Unvanı 
Yıldırım Makina Ġmalat Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi 
 

Adresi 
Organize Sanayi Bölgesi 29. Cad.  

No:60  Melikgazi/KAYSERĠ 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Mimarsinan V.D. 9600072614  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
29090  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 1841/1-1 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

 
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. 

 1848/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ġlan Tarihi : 01.03.2017 

Son BaĢvuru Tarihi : 15.03.2017 

Eğitim dili Ġngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 

Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 

alınacaktır. 

BaĢvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmeliği‘nin Madde 

8/7‘de belirtilen yabancı dil (Ġngilizce) asgari koĢullarını sağlamıĢ olmak Ģartıyla ilanda belirtilen 

ve aĢağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)  

(yurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması)  

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmıĢ ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge ve varsa diğer yabancı dil 

yeterliliğine iliĢkin belge 

9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD  

10 - Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 

DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)  

(yurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması)  

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmıĢ ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge ve varsa diğer yabancı dil 

yeterliliğine iliĢkin belge 

9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

10 - Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 

PROFESÖR KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi (baĢlıca eser belirtilmelidir) 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)  

(yurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması)  
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7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmıĢ ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge ve varsa diğer yabancı dil 

yeterliliğine iliĢkin belge  

9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 

10 - Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 

NOTLAR: 

1 - Adayların ilgili Fakültelere Ģahsen baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen 

Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları dikkate alınmayacaktır.  

2 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġlanımıza www.ieu.edu.tr. 

adresinden ulaĢılabilir. 

BAġVURU YERĠ VE ĠLETĠġĠM 

ĠZMĠR EKONOMĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

Fen Edebiyat Fakültesi : (232) 4888139 

Mühendislik Fakültesi : (232) 4888121 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu : (232) 4888311 

Fax : (232) 2792626 

 

FAKÜLTE / 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM / 

PROGRAM UNVAN ADET ANABĠLĠM DALI / AÇIKLAMA 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Sosyoloji Prof. Dr. 1 

• Sosyoloji doktorası olmak, 

uluslararası çalıĢmaları olmak 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji Prof. Dr. 1 

• Deneysel psikolojide çalıĢmaları 

olmak 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Fizik Prof. Dr. 1 

• Hızlandırıcı ve parçacık fiziği 

alanında çalıĢmaları olmak, 

Uluslararası CERN projelerin de 

görev almıĢ olmak 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Fizik Doçent 1 

• Fizik  doktorası olmak ve 

uluslararası çalıĢmaları olmak 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Fizik Yardımcı Doçent 1 

• Fizik  doktorası olmak, 

uluslararası çalıĢmaları olmak 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Profesör veya 

Doçent veya 

Yardımcı Doçent 

1 

• Doktorasını Elektrik veya 

Elektronik anabilim dallarından 

birisinde yapmıĢ olmak 

Mühendislik 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 

Profesör veya 

Doçent veya 

Yardımcı Doçent 

2 

• Mekatronik / Makine / Elektrik 

Elektronik / Robotik Mühendisliği / 

Bilgisayar  alanlarından birinde 

doktora derecesine sahip olmak 

Mühendislik 

Fakültesi 

ĠnĢaat 

Mühendisliği 

Profesör veya 

Doçent veya 

Yardımcı Doçent 

1 
• ĠnĢaat Mühendisliğinde doktora 

derecesine sahip olmak 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

YaĢlı Bakımı Yrd. Doç. Dr. 1 
• HemĢirelik esasları doktorasına 

sahip olmak 

 1839/1-1 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETĠM ÜYELERĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı 

Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve ĠTÜ Akademik Yükseltme ve Atama 

Ölçütlerinde  (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıĢtırılmak üzere 

Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, baĢvurular 

Ģahsen yapılacaktır. 

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen Ģartları 

sağlayan adaylar, baĢvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri 

özgeçmiĢleri, doçentlik belgesi, ĠTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan 

onaylı), baĢlıca araĢtırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan bir 

dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

2 - Yurt dıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurul BaĢkanlığından denklik 

belgesinin alınmıĢ olması Ģarttır. 

3 - Ġlana baĢvuran adaylar ĠTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 

2014) hangisine göre baĢvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar. 

4 - Ġlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığının 

http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir. 

 

Birim/Anabilim Dalı 

Profesör Doçent 

Alan/Özellik Adet Derece Adet Derece 

Bilgisayar ve BiliĢim Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
    1 1 

Bilgisayar ağları ve 5G Teknolojisi 

konusunda çalıĢmaları olmak 

Denizcilik Fakültesi      

Gemi Makineleri ve 

ĠĢletme Müh. 
1 1     

Gemi makina dairesi simülatörü ve 

enerji verimliliği konularında 

çalıĢmaları olmak. 

Gemi Makineleri ve 

ĠĢletme Müh. 
1 1     

AkıĢkan ortamda parçacık yayılması 

ve çevresel sayısal modelleme 

konusunda çalıĢmaları olmak 

Deniz UlaĢtırma 

ĠĢletme Mühendisliği 
1 1     

Deniz ulaĢtırma alanında çalıĢmaları 

olmak 

Elektrik-Elektronik Fakültesi 

Elektronik ve 

HaberleĢme 

Mühendisliği 

    1 1 

Mikrodalga görüntüleme ve tıbbi 

uygulamaları konusunda çalıĢmaları 

olmak 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Fizik Mühendisliği     1 1 

Atom ve Molekül Fiziği doçenti 

olup, moleküler dinamik ve nano 

yapılı malzemelerin simülasyonu 

konusunda çalıĢmaları olmak 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 1 Mart 2017 – Sayı : 29994 

 

Birim/Anabilim Dalı 

Profesör Doçent 

Alan/Özellik Adet Derece Adet Derece 

ĠnĢaat Fakültesi 

ĠnĢaat Mühendisliği 1 1     
Hidrolik/Su kaynakları alanında 

çalıĢmaları olmak 

ĠnĢaat Mühendisliği 1 1     
Mekanik/Deneysel mekanik 

alanında çalıĢmaları olmak 

ĠnĢaat Mühendisliği 1 1     

Mekanik/ Deneysel ve hesaplamalı 

mekanik alanlarında çalıĢmaları 

olmak 

ĠnĢaat Mühendisliği 1 1     
Yapı ĠĢletmesi alanında çalıĢmaları 

olmak 

Çevre Mühendisliği  1 1     

YurtdıĢı doktoralı olup, çevre 

bilimleri ve mühendisliği alanında 

moleküler biyoloji ve biyoteknoloji 

uygulamaları konusunda çalıĢmaları 

olmak 

Çevre Mühendisliği  1 1     

Çevre Teknolojileri/Membran 

biyoreaktörlerin modellenmesi ve 

proses simülasyonu alanlarında 

çalıĢmaları olmak 

Çevre Mühendisliği      1 1 

Aerobik granüler biyokütle 

teknolojisi ve katma değer 

potansiyelli biyopolimer eldesi 

konularında çalıĢmaları olmak 

ĠĢletme Fakültesi 

ĠĢletme Müh.     1 1 

Üretim Yönetimi/Toplam kalite 

yönetimi, sağlık ve eğitim 

sektöründe kalite alanında 

çalıĢmaları olmak 

ĠĢletme Müh.     1 1 

Finans/Finans piyasalarının 

mikroyapısı ve davranıĢsal finans 

alanlarında çalıĢmaları olmak  

Kimya - Metalurji Fakültesi 

Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği 
1 1     

Mekanik metalurji ve triboloji 

alanlarında çalıĢmaları olmak 

Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği 
1 1     

Lityum iyon pil teknolojileri ve 

alüminyum alaĢımları konusunda 

çalıĢmaları olmak 
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Birim/Anabilim Dalı 

Profesör Doçent 

Alan/Özellik Adet Derece Adet Derece 

Maden Fakültesi 

Jeoloji Müh. 1 1     

Maden Yatakları-Jeokimya/cevher 

mikroskopisi ve endüstriyel 

maddeler alanlarında çalıĢmaları 

olmak 

Jeoloji Müh. 1 1     

Maden Yatakları-Jeokimya / 

biojeokimya, kararlı izotoplar ve 

jeomikrobiyoloji alanlarında 

çalıĢmaları olmak  

Makine Fakültesi 

Makine Mühendisliği     1 1 

Kontrol ve Sistem Dinamiği 

/SistemAktif araç güvenliği ve iĢaret 

iĢlemenin mekatronik uygulamaları 

konularında çalıĢmaları olmak.  

Makine Mühendisliği     1 1 

Kontrol ve Sistem Dinamiği/ 

Çimento prosesi üzerine doktoralı 

olup, model öngörülü ve kök 

atamalı kontrol konularında 

çalıĢmaları olmak 

Makine Mühendisliği     1 1 

Biyomekanik/Damar dokusunun 

visko-elasto-plastik modellenmesi 

ve yumuĢak doku biyomekaniği 

konularında çalıĢmaları olmak 

Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık  1 1     
Mimarlık tarihi doçenti olup ve bu 

alanda çalıĢmaları olmak 

Mimarlık  1 1     

Yapı malzemesi enformasyon 

sistemi konusunda çalıĢmaları 

olmak 

ġehir ve Bölge 

Planlama  
1 1     

ġehir planlama hukuku konusunda 

çalıĢmaları olmak 

GENEL TOPLAM 16   9     

 1844/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile

Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkındaki Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

— Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


