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Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

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

(2) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün veya uzaktan eğitim

yoluyla yürütülen, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora, sanatta yeterlik ve bütünleşik dok-

tora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrencinin; ders seçme ve bırakma işlemlerini onayla-

ması, teze yönlendirmesi ve tez danışmanlığı gibi bilimsel faaliyetlerine rehberlik etmesi için

enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

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

bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

d) Enstitü: Giresun Üniversitesine bağlı enstitüleri,

e) Enstitü anabilim dalı/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürü-

tülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,

f) Enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanı: Enstitüde programı bulunan ve programın

yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalı başkanını,

g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim

ve anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü

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

h) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

ı) İkinci danışman: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik yapan öğrencinin

tez veya uygulama konusunun özelliği gereği atanan, Üniversite kadrosu dışında görev yapan,

yurt içi veya yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyesini, doktoralı öğ-

retim görevlisini veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine

sahip kişiyi,
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i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

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

j) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı

ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

k) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda

ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

l) Ortak lisansüstü program: Yurt içi veya yurt dışındaki üniversiteler ile iş birliği içinde

yürütülen lisansüstü programı,

m)  Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı öğrenciyi,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

o) Rektörlük: Giresun Üniversitesi Rektörlüğünü,

ö) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun

incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir rapordan

oluşan çalışmayı,

p) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu,

r) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

s) Yabancı dil sınavı: YÖK ve ÖSYM tarafından yapılan veya eşdeğerliği kabul edilen

sınavları,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Kabul, Kayıt, İzinler, Özel Öğrenci, 

Yabancı Öğrenci, Yatay Geçiş ve Bilimsel Hazırlık

Lisansüstü program açılması

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

dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Lisansüstü programlar ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının talebi, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararıyla açılır.

(2) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile lisansüstü

eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplin-

lerarası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim dalının başkanı, enstitü

müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

(3) Birinci öğretimde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta ye-

terlilik; ikinci öğretimde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans; uzaktan eğitimde ise tezsiz

yüksek lisans programları yürütülür. 

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

bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü

lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.
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(5) Lisansüstü programlar, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yurt

içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygu-

lama usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi, ilanı ve başvuru

MADDE 5 – (1) Enstitüdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmamasına, alın-

dığı takdirde kontenjanların tespitine, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının görüşü üzerine

enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Öğrenci kontenjanları ve kontenjanlar ile ilgili özel şartlar ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanlığınca hazırlanır, enstitü yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanarak, Rektörün

onayı ile ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(3) Lisansüstü programlara aday başvuruları ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Adaylar

başvuru için ilanda belirtilen belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz teslim etmek zorunda-

dırlar. Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının belir-

lenmesi durumunda ilgili öğrencinin, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan ilgili enstitü ile ili-

şiği kesilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine verilmiş olan tüm belgeler,

diploma dâhil iptal edilir.

Tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü

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

diploması veya YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir. Not dönü-

şümlerinde YÖK’ün dönüşüm tablosu esas alınır.

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

ALES’ten en az 55 puan almış olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda

ve Senato tarafından belirlenen bazı anasanat/sanat dallarına başvuran adaylar için ALES şartı

aranmaz.

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

tenmeyeceği ve programların taban puanları ilgili enstitü anabilim/anasanatdalı başkanlığı ta-

rafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(4) Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların, müracaat edecekleri

anabilim dalı program dilinde eğitim veren bir programın lisans ve/veya yüksek lisans progra-

mından mezun olmaları veya uluslararası işbirliği yapılan üniversitelerden kabul edilecek öğ-

renciler için Senatoca belirlenen bir puan veya ilgili eğitim dilinde yabancı dil sınavından en

az 75 puan alınması zorunludur.

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

enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirle-

nir.

(6) Bir programa başvuran adaylar; ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

teklif edeceği jüri önerisini dikkate alarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen en

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

celemesi veya mülâkat/yazılı sınavına tabi tutulur. 
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(7) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yetenek sınavına/portfolyo

incelemesine veya mülâkata/yazılıya alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın en az üç katı

ile sınırlandırılır. Bu sayı, ALES veya eşdeğer puanın %50’si, lisans not ortalamasının %25’i

ve yabancı dil puanının %25’inin toplamı alınarak belirlenir. ALES şartı aranmayan

anabilim/anasanat dallarında bu sayının belirlenmesinde lisans bitirme ortalamasının %75’i ile

yabancı dil puanının %25’inin toplamı esas alınır. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten

başlayarak sıralanır.

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

eşdeğer puanın %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yapılacak yetenek sınavının/portfolyo

incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %20’sinin ve yabancı dil sınavından alınmış

olan puanın %10’unun toplamı alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan tezli yüksek lisans

programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; lisans not ortalamasının %65’i ve yapıla-

cak yetenek sınavı/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %35’i alınarak

hesaplanır. 

(9) Hesaplanan puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Giriş başarı puanı 60’ın al-

tında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş başarı puanı 60 ve üzerinde olanlar belirlenen kon-

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

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

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

mülâkata/yazılıya girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. 

(10) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanının belir-

lenmesinde ALES puanının istenilmesi halinde ALES puanının %50’si, lisans bitirme not or-

talamasının %50’si; ALES puanı istenilmemesi halinde lisans not ortalamasının %100’ü dikkate

alınır. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve en fazla ilan edilen

kontenjan kadar kesin kayıt alınır. Giriş başarı puanı 55’in altında olan adaylar başarısız sayılır. 

(11) Dört yıllık fakülte/yüksekokul bölümlerini/programlarını birincilikle bitiren adaylar

için mezun oldukları alandaki tezli yüksek lisans programlarına ek kontenjan açılabilir ve sa-

yısını enstitü yönetim kurulu belirler. Bu başvurular genel başvuru sıralaması dışında değer-

lendirilir. Adayların kabulünde asgari başvuru şartlarının yerine getirilmesi gereklidir. Adayların

başarı puanları en yüksekten başlayarak sıralanır. Yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya

mülâkat/yazılı notu 40’ın veya giriş başarı puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır.

Giriş başarı puanı 60 veya üzerinde, yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı

notu 40 veya üzerinde olanlar belirlenen kontenjanlar dâhilinde kesin kayıt hakkı kazanır. Giriş

başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya

mülâkat/yazılı sınav notu ile lisans bitirme not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

Yetenek sınavına/portfolyo incelemesine veya mülâkata/yazılıya girmeyen adaylar değerlen-

dirmeye alınmaz. Kesin kayıt hakkı kazanan bölüm birincileri ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

Kontenjan fazlası adaylar ise diğer başvurularla birlikte genel sıralamaya dâhil edilir.
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Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların,

yüksek lisans not ortalamasının en az 3,00 olması, bir tezli yüksek lisans diploması veya YÖK

tarafından verilmiş denklik/tanınma belgesine sahip olmaları gerekir. Not dönüşümlerinde

YÖK’ün dönüşüm tablosu esas alınır.

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

lecek öğrenci sayısına, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi alınarak, enstitü yönetim ku-

rulu karar verir. Bu sayı doktora kontenjanının yarısını geçemez.

(3) Lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların li-

sans bitirme not ortalamasının en az 3,50 olması kaydıyla bir lisans diploması veya YÖK ta-

rafından verilmiş lisans eğitimi denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği

ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Diğer

fakültelerden mezun olanların ise yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından 55

standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip

olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunları için 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca be-

lirlenecek temel tıp puanı, diş hekimliği fakültesi mezunları için ise 50 puandan az olmamak

koşuluyla Senatoca belirlenecek Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) puanı

ALES yerine geçer. Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara

vererek temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı

aranmaz. 

(5) Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Temel Tıp Bilimleri Testi-1

bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart

puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına

öğrenci kabulünde, temel tıp puanı, DUS puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans

ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve yazılı bilim sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu

değerlendirmeye ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, aday, anadili dışında

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

dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul

edilen uluslararası bir sınavdan en az 55 veya muadili puan almış olmalıdır. Bu asgari puanların

yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Temel tıp puanının, DUS puanının veya ALES pua-

nının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato ta-

rafından belirlenir.

(7) Doktora programlarına başvurularda; tezli yüksek lisans sonrası için başvurulan

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

türünde ise 85 ve üzeri veya YÖK tarafından denkliği verilmiş sınavlardan eşdeğer puan alınmış

olması gerekir. 
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(8) Tezli yüksek lisans sonrası başvurularda yabancı dil sınavından en az 55 puan, lisans

sonrası bütünleşik doktora programı için başvurularda ise en az 65 puan alınması zorunludur.

(9) Açılan programlara başvuran adaylar; ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı

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

kararı ile belirlenen en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yetenek

sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı sınavına tabi tutulur. İlgili anabilim dalında

yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması halinde on kişilik jüri önerisi şartı aranmaz. Sınav

usulüne ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

(10) Yetenek sınavına/portfolyo incelemesine veya mülâkata/yazılıya alınacak adayların

sayısı, ilan edilen kontenjanın en az üç katı ile sınırlandırılır. ALES veya eşdeğer puanın %50’si,

bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans me-

zuniyet not ortalamasının %25’i ve yabancı dil puanının %25’inin toplanmasıyla elde edilecek

puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır.

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

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

lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yapılacak yetenek sınavının/portfolyo inceleme-

sinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamı alı-

narak hesaplanır.

(12) ALES şartı aranmayan programlarda giriş başarı puanı; lisans sonrası doktoraya

başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalama-

sının %65’i ve yapılacak yetenek sınavının/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav

notunun %35’inin toplamı alınarak hesaplanır.

(13) Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Giriş başarı notu 70’in al-

tında olan adaylar sınavdan başarısız sayılır. Giriş başarı notu 70 ve üzerinde olanlar, en çok

belirlenen kontenjanlar dâhilinde kesin kayıt hakkı kazanır. Giriş başarı notunun eşit olması

halinde sırasıyla ALES, yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı sınav notu ile

bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans me-

zuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Yetenek sınavına/portfolyo incele-

mesine veya mülâkata/yazılıya girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. 

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların listesi asıl ve yedek

olarak enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Kesin

kayıt işlemleri enstitü tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak

yapılır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan ya da kesin kayıtta enstitüye teslim etmesi

gereken belgeleri teslim etmeyen adaylar kayıt hakkını kaybederler. Bu adayların yerine yedek

listedeki adaylar sırasıyla ilan edilerek kabul edilirler. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin

güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir. 

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

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
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Öğrenci kayıt yenileme ve katkı payı/öğrenim ücreti 

MADDE 9 – (1) Güz ve bahar yarıyılları başında ve akademik takvimde belirtilen ta-

rihlerde; tezsiz programlarda kayıtlı öğrenciler ikinci öğretim ücretini, uzaktan öğretim prog-

ramında kayıtlı öğrenciler Senato tarafından belirlenen ders ücretini, tezli yüksek lisans ve

doktora/sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrenciler normal sürelerini aşmaları halinde

katkı payını, yabancı uyruklu öğrenciler ise kayıtlı oldukları tezli/tezsiz ya da uzaktan öğretim

programlarına ait Senato tarafından belirlenen ücretleri ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce

istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(2) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen

öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen

tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde

katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez

ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.  

(3) Öğrencinin dilekçe ile başvurması halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı

olduğu programla ilişiği kesilir.

(4) Eğitim-öğretim başladıktan sonra; Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen

veya mezun olan öğrencilerin o yarıyıl için yatırmış olduğu öğrenci katkı payı veya öğrenim

ücreti iade edilmez.

Kayıt dondurma

MADDE 10 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içerisinde başvurmak

kaydıyla en fazla iki yarıyıl için enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydını dondurabilir. Kayıt

dondurma süresi öğrenim süresine dâhil edilmez.

Mazeret izni 

MADDE 11 – (1) Hastalık raporu ya da enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edile-

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

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

sayılırlar. İzinli öğrenciler raporlu oldukları süre içerisinde sınavlara giremezler.

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

ciler o dersten başarısız sayılırlar.

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

zeret ara sınavına alınırlar. Finalin mazereti bütünleme sınavıdır, bütünleme sınavları için ma-

zeret sınavı yapılmaz.

(4) Askerlik, yurt dışı eğitim, doğum, yurt dışı görev ve uzun süreli sağlık kurulu raporu

ile belgelenen hastalık sebebiyle eğitime devam edilemeyen süreler öğrencilerin azami sürele-

rine dâhil edilmez.

(5) Bu maddede belirtilen haller dışında kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders

seçemezler. Yeterlik/tez aşamasında iseler danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi ta-

rafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen sü-

reler öğrenim süresine dâhil edilir.

30 Mart 2017 – Sayı : 30023                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Yatay geçiş, değişim programları ve programlar arası geçişle öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrenci-

lerin programları, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü

yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilan edilir.

(2) Enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programında

en az bir yarıyılını tamamlamış ve aldığı derslerin tamamından başarılı olmuş bir öğrenci talep

etmesi halinde, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yö-

netim kurulu kararıyla enstitüde yürütülen aynı düzey lisansüstü programa yatay geçiş yapabilir.

Geçiş için başvuran bir adayın bu Yönetmelikteki asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

Başvuran adayların sıralanması, geldiği lisansüstü programa girişte sunduğu ALES puanının

%50'si ve lisansüstü not ortalamasının %50'si esas alınarak yapılır. Eşitlik durumunda lisans

not ortalaması dikkate alınır.

(3) Öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun

belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

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

edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, varsa aynı bilim/sanat dalının

(bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/anasanat dalı) tezli yüksek lisans prog-

ramına geçiş yapabilir. Öğrencinin talebi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile geçişi uygun görülen öğrencinin programa in-

tibakı yapılır.

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

dalı) olmak koşuluyla tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına geçiş,

adayın başvurusu üzerine ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili

enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

(6) Programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir. Kabul edilmesi halinde, öğrencinin

dosyası yeni programa aktarılır ve eski programla ilişiği kesilir.

(7) Yatay geçişle kabul edilen öğrencinin intibakında önceki lisansüstü programda almış

olduğu dersler ve notları transkriptlerinde gösterilir ve ortalamaya dâhil edilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olup, belirli bir ko-

nuda bilgisini artırmak isteyenler, her yarıyılda en çok iki ders almak ve özel öğrenci olmak

için başvuruda bulunabilirler. Başvurular enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. 

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

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

dıkları yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi

iki yarıyılı geçemez.

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

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

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

(5) Özel öğrenciler, ders almak için Üniversite tarafından belirlenen öğrenim ücretini

öderler.

(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde kabul edilmesi için üç yılı geçmemiş olması gerekir.

Muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. 

Yabancı uyruklu ya da lisans/yüksek lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan

öğrencilerin kabulü

MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler ve lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, YÖK tarafından denkliği/tanınması

kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak, doktora ve sanatta ye-

terlik programına başvuranlarda anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İs-

panyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden yabancı dil sınavından

en az 55 puan almak ve enstitü yönetim kurulu tarafından ilgili program için belirlenen şartları

yerine getirmek kaydıyla, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü

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

kabul edilir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularında bütünleşik doktoraya girecekler için

lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve

onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu

gösterir bir belgeyi enstitüye vermeleri zorunludur. Resmi dili Türkçe olan yabancı devlet uy-

ruklu öğrencilerden ve lisans/tezli yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan ya-

bancı uyruklu öğrencilerden ve yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan

Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

Bilimsel hazırlık programı uygulama esasları

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilen, ancak lisans derece-

sini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda veya Üniversite dışındaki yükseköğ-

retim kurumlarından almış olanlara ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile bi-

limsel hazırlık dersleri aldırılır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen, ancak tezli yüksek lisans de-

recesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlara, ilgili anabilim/ana-

sanat/bilim/sanat dalı enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık dersleri aldırılabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı ders

olmak üzere ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilir ve ilgili enstitü

yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bilimsel hazırlık dersleri lisans ya da kayıtlı olduğu

program dışındaki lisansüstü derslerden oluşur.
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(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulanmaz.

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

derslerin yerine sayılamaz.

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

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

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

masında hesaba katılmaz.

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

başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması esas olmakla

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

ramına yönelik derslerden bir dönemde en fazla iki ders de aldırılabilir. Bilimsel hazırlık prog-

ramını başarıyla tamamlamayan öğrenciler lisansüstü derslerini tamamlamış sayılmaz.

(8) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok iki yarıyıldır. Bu programda

geçirilen süre, bir yılı aşmamak şartıyla bu Yönetmelikte belirtilen tezli yüksek lisans veya

doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez. Bu süre, dönem izinleri dışında uza-

tılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Ders seçimi

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

danışmanın onayıyla, danışmanı atanmayan öğrenciler ise danışmanı atanıncaya kadar ilgili

enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla yaparlar.

Ders alma ve alınan derslerin kabulü

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

dersler olarak iki gruba ayırabilir. İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı kararı ile zo-

runlu derslerden yüksek lisans için en çok iki ders, doktora/sanatta yeterlik için en çok iki ders

ve bütünleşik doktora/sanatta yeterlik için en çok dört ders zorunlu ders sayısı olarak belirlenir

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

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

bundan veya program dışından ya da zorunlu dersler grubundan seçilebilir.

(2) Öğrenci, Üniversite içinden kendi programı dışındaki bir program veya enstitüden

danışmanın onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi,

enstitü yönetim kurulu kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil, yüksek lisans

için en çok iki ders, doktora/sanatta yeterlik için en çok üç ders alabilir. Ancak saydırılacak

derslerin toplamı beşinci fıkra hükümlerine aykırı olamaz.

(3) Bilimsel hazırlık almayan yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi,

lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ve danışmanın önerisi ile lisans derslerinden
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seçilebilir. Ayrıca ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kuru-

lunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisans derslerinden en fazla

iki ders seçilebilir.

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

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

çok sekiz ders aldırılabilir.

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

toplamı hiçbir şekilde dördü, bütünleşik programlarda ise sekizi geçemez.

(6) Lisansüstü programların tümünde; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve ya-

yın etiği konularını içeren en az bir dersin verilmesi zorunludur. Doktora programına kaydo-

lanlar, yüksek lisansta alıp başarmış olmaları halinde, bu kapsamdaki bir dersi yeniden almazlar.

Aynı enstitü içinde ve birbirine yakın programlarda bu ders, ortak ders olarak açılabilir/seçile-

bilir ve anabilim dalı dersi olarak kabul edilir. Bu dersin, disiplinlerarası enstitülerde ortak ders

olarak biri örgün ve biri uzaktan öğretimde olmak üzere açılması uygundur. 

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 18 – (1) Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders

ekleme ve ders bırakma işlemleri, 16 ncı maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.

Eğitim-öğretim takvimi

MADDE 19 – (1) Lisansüstü akademik takvimi her yıl Senato belirler.

Derslerin açılması, kredi değerleri ve kredi transferi

MADDE 20 – (1) Açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim üyesi;

dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığına yapar. İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve bölüm kurulu

kararı sonrasında ilgili enstitülere teklif edilen dersler enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senato

onayı ile açılır.

(2) Seminer ve kredili derslerin AKTS değerleri, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü kurulları tarafından belirlenir.

(3) Bir öğretim üyesinin; doktora programında ders verebilmesi için en az dört yarıyıl

lisans/tezsiz yüksek lisans ya da iki yarıyıl tezli yüksek lisans; tezli yüksek lisans programla-

rında ders verebilmesi için ise en az iki yarıyıl lisans veya tezsiz yüksek lisans dersi vermiş ol-

ması gerekir.

(4) Her yarıyıl, bilimsel hazırlık programları hariç, açılacak lisansüstü dersler ve bun-

ların sorumlu öğretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlik unvanı almış öğretim görevlileri

ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının yazılı görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu

tarafından karara bağlanır. İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi

ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim

üyeleri de ders vermek üzere görevlendirilebilirler. 

(5) Enstitülerin lisans eğitimi olmayan anabilim dallarındaki enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanlığı, o anabilim/anasanat dalında ders veren mevcut dönemdeki öğretim üyeleri ve
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doktora/sanatta yeterlik unvanı almış öğretim görevlilerinden oluşur. Mevcut dönemdeki öğ-

retim elemanı sayısı beş kişiden az ise, bir önceki dönemde ders veren öğretim elemanları da

kurula dâhil edilir.

(6) Bir öğretim elemanı bir yarıyılda uzmanlık alan dersi, seminer, yüksek lisans tez

çalışması, doktora tezi dışında yüksek lisans programlarında en fazla iki, doktora programla-

rında da en fazla iki dersi yürütebilir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile bu sayılar artırılabilir.

(7) Bir öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki son üç yılda yurt içi/yurt dışı bir yük-

seköğretim kurumundan kayıtlı olduğu lisansüstü programda aldığı derslerden kayıtlı olduğu

anabilim/anasanat dalına ait olanlardan en çok dört ders, ilgili başkanlığın görüşü ve enstitü

yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir. Daha

önce mezun olunmuş bir lisansüstü programdan alınan dersler bu kapsam dışındadır.

(8) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarından alınan lisansüstü dersler, enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte

oldukları program için geçerli sayılır.

(9) Danışmanlar, lisansüstü programlarda danışmanlığını yaptığı her öğrenci için ikinci

yarıyıldan itibaren uzmanlık alan dersi açar. Öğrenci, her yarıyıl kendi danışmanı tarafından

açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersi enstitü yö-

netim kurulunun öğrencinin mezuniyetine, danışmanla ya da enstitü ile ilişiğinin kesilmesine

karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uz-

manlık alan dersi altı AKTS olarak değerlendirilir.

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

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

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

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

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

lemeyen öğrenciye başka bir danışman atanır. Atama işlemi, 24 üncü maddeye göre yapılır.

Bu durumda, tez öğrencisi yeni bir tez konusu seçmek zorundadır.

(11) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığından talep edilen bilgi ve belgelerin

enstitüye zamanında ulaştırılmaması halinde, söz konusu durum için enstitü yönetim kurulu

tarafından resen karar alınır ve uygulanır.

Devam zorunluluğu

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

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

Ders dönemi sınavları, değerlendirme ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 22 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarından başka, dö-

nem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. İlgili enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen dönem sonu sınav programı ilgili baş-

kanlıkça duyurulur.

(2) İlgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında öğrenciye ilan edilen de-

ğerlendirme yöntemi ve başarı kriterleri ile öğrencinin başarısı değerlendirilir.
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(3) Öğrenci başarısız olduğu bir dersi tekrar alabilir ya da yerine başka bir dersi seçe-

bilir. Öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile genel ağırlıklı not ortalamalarını yükseltmek

için başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.

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

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

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

ve başarı kriterleri ile belirlenir. Dönem içi değerlendirme notunun ağırlığı en az %40, en çok

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

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

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

az BB olmalıdır. Uzaktan öğretimde, gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin

genel başarıya etkisi %20’den fazla olamaz.

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

lir. Başarı harf notunun başarı notuna çevrilmesinde aşağıdaki çizelge esas alınır.

Harf Notu Katsayı Standart Puanlama Başarı Derecesi

AA 4,00 90-100 Pekiyi 

BA 3,50 85-89 İyi-Pekiyi 

BB 3,00 80-84 İyi

CB 2,50 75-79 Orta-İyi

CC 2,00 70-74 Orta 

FF 0,00 0-69 Başarısız

(6) Çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler

kullanılır:

a) (M) Muaf: İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-

rulu kararı ile öğrencilerin muaf tutuldukları dersler için kullanılır. 

b) (B) Başarılı: Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez ça-

lışmasının başarı ile tamamlanması hâlinde kullanılır.

c) (S) Sürüyor: Devam eden çalışmalar için kullanılır.

ç) (K) Başarısız: Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez

çalışmasının başarısızlığı durumu için kullanılır.

d) (D) Devamsız: Dersin devam yükümlüğüne ilişkin şartların yerine getirilmemesi du-

rumunda kullanılır. FF notu olarak değerlendirilir.

e) G: Sınava Girmedi.

f) M, B ve K harf notları ortalamaya dâhil edilmez.

(7) GANO; her bir dersten elde edilen başarı notu değerinin o dersin AKTS kredisi ile

çarpılması ve elde edilen sonucun derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesi ile bulunur. Her

ders için elde edilen ağırlık puanlarının toplamı öğrencinin GANO’sunu oluşturur. Öğrencilerin

kayıtlı olduğu program için aldığı ve başarılı olduğu veya saydırdığı kredili tüm dersler GANO

hesaplanmasında dikkate alınır. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (G) notu verilir ve
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başarı harf notu (FF) olarak işlem görür. GANO’nun yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan ders-

lerde son not geçerlidir. Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir. Seminer, uzmanlık alan

dersi, dönem projesi ve tez çalışması gibi dersler başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değer-

lendirilir. (B) ve (K) notları genel ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

(8) Mezuniyet için GANO’nun; tezsiz/tezli yüksek lisansta en az 2,50; doktora ve sa-

natta yeterlikte ise en az 3,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet

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

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

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

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

(10) Uzaktan öğretim programları, tezsiz yüksek lisans programlarının esaslarına tabidir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Öğrenciler tarafından sınav sonuçlarına itiraz maddi hata gerekçesi

ile yapılabilir. Maddi hata itirazları en geç, sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sisteminde ilan

edilmesini izleyen beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yazılı olarak yapılır. Süresi

içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Enstitü yönetim kurulunca, gerektiğinde dersin

sorumlu öğretim eleman(lar)ının görüşü de alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgele-

rinde maddi hata belirlenirse düzeltilir. Maddi hata ilgili öğrenciye de gösterilerek en geç on

beş gün içinde duyurulur.

Danışman atama ilkeleri

MADDE 24 – (1) Enstitü yönetim kurulu; ilgili enstitü anabilim/anasanatdalı başkan-

lığının önerisi ile her öğrenci için Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir da-

nışman atar. Danışman atamada; öğrenci tercihi, öğretim elemanı uzmanlık alanı ve danışman-

lık yükleri dikkate alınır. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem pro-

jesinin yürütülmesinde bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen kriterleri sağlayan

doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi danışman olarak atanır.

(3) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve

en az iki yarıyıl süreyle bir lisans programında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından

atanır.

(4) Doktora/sanatta yeterlik programında tez danışmanı, en az dört yarıyıl lisans/tezsiz

yüksek lisans ya da iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş, en az bir yüksek

lisans tezini birinci danışman olarak yönetmiş ve başarı ile tamamlatmış olan, Üniversitenin

tam zamanlı öğretim üyeleri arasından atanır. 

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışman gerektirdiği durumlarda, Üniver-

site kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir kişi ikinci danışman

atanabilir. Bu atama danışmanın talebi ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulu kararı ile yapılır. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen program-

larda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci danışman olarak kabul edilir.
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(6) Danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli

talebinin ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alındıktan sonra enstitü yönetim

kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni bir danışman atanır. Danışmanlığını sürdü-

rürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin/doktoralı öğretim görevlisinin

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

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

Üniversite dışında başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin

danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki öğrencinin ve danış-

manın birlikte talebi halinde yüksek lisans öğrencileri için üç aya, doktora öğrencileri için altı

aya kadar enstitü yönetim kurulu kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir. Üniversite ya da

üst kurullarında yer değiştiren, bilimsel araştırma kurumlarına görevlendirilen ve emekliye ay-

rılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde, süreç tamamlanın-

caya kadar devam eder.

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

sayısının üst sınırı 12’dir. Bu sayının gerekçelendirilerek azaltılmasına veya %50’ye kadar ar-

tırılmasına ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman

atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sa-

hip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur. Hali hazırda üzerinde

12’den fazla danışmanlığı bulunan öğretim üyelerine, söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın

altına düşene kadar yeni danışmanlık atanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

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

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

tirme yeteneği kazanmasını veya sanatsal çalışmalar yapmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı; dersler, seminer, tez çalışması ve tez savunma sına-

vından oluşur.

Tezli yüksek lisans programı süresi

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

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

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

yarıyılda tamamlanır. 

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

başarıyla tamamlayamayan, tez önerisini vermeyen veya bu süre içerisinde Üniversitenin ön-

gördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez ça-

lışmasında başarısız olan, jürisi belirlenmek üzere tezini enstitüye teslim etmeyen veya tez sa-

vunmasına girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve ilgili programla ilişiği kesilir.
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Danışman atanması ve dersler ile tez konusunun belirlenmesi

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programında, tez danışmanı en geç birinci yarı-

yılın sonuna kadar, 24 üncü maddeye göre atanır.

(2) Tezli yüksek lisans programı bir öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla

seminer dersi dâhil en az sekiz ders, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere en az

120 AKTS’den oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması başarılı (B) veya

başarısız (K) olarak değerlendirilir. 

(3) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirlediği program çerçevesinde,

derslerin tamamlanacağı dönemde öğrenciye tez çalışmasına yönelik bir seminer dersi verilir.

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

en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye verir. Tez önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı

ile kesinleşir.

(5) Öğrencinin talebi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yö-

netim kurulunun onayı ile tez konusu değişikliği yapılabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

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

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

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

manın onayı alınarak enstitüye sunulur. İlgili enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım

programı raporunu danışmandan teslim alarak jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-

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

kuruluna gönderilir.

(2) Öğrenci, danışmanının da onayını alarak jürisi belirlenmek üzere yüksek lisans

tezini enstitüye teslim eder.

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

nışmanın kendisi ile birlikte önereceği beş öğretim üyesi arasından ilgili anabilim/anasanat dalı

başkanlığının teklifi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Jüri, biri öğrencinin

danışmanı, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden

oluşur. Ayrıca, birisi ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalından, diğeri başka bir yükseköğ-

retim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci danışmanı olan yüksek lisans

tezleri için jüri beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve ikinci danışman da jüri üyesi olarak

atanır. Tez jürisi; enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen zorunlu sebepler dışında de-

ğiştirilemez.

(4) Jüri üyelerinin atanmasından sonra öğrenci, on beş gün içinde tezini jüri üyelerine

teslim eder. Jüri üyeleri enstitünün yazılı davetiyle, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği

tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri,

söz konusu tez hakkında kişisel raporlarını hazırlar. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve

tarih, enstitünün ilgili anabilim/bilim dalı tarafından en az yedi gün önceden duyurulur. Tez sı-

navı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyici-

lere açık olarak yapılır. 
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(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak

tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili başkanlık

tarafından sınavı izleyen üç gün içinde kişisel raporlar ile birlikte enstitüye tutanakla bildirilir.

Ret kararı veren jüri üyesinin/üyelerinin gerekçeleri tutanağa eklenir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç üç ay

içinde aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen ya da düzeltme için

verilen ek süre sonunda tez savunmasına gelmeyen/girmeyen bir öğrenci, yönetim kurulunca

kabul edilebilir bir mazereti olmadığı takdirde, başarısız sayılır ve öğrencinin ilgili programla

ilişiği kesilir.

(8) İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı

bilgisi en geç jüri toplanma süresinin son günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak

bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda enstitü yönetim kurulu

resen yeni bir jüri belirler. Dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl

üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili başkanlık tarafından tez savunma sınavına davet edilir. 

(9) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum

jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci

mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde,

mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. Enstitü yö-

netim kuruluna mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez

tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu enstitü yönetim kurulu tarafından tespit

edilir ve yedinci fıkra hükmü uygulanır.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı programda tezsiz yüksek li-

sans programı olması kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı

ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması halinde kendisine tezsiz yüksek lisans diploması

verilir.

(11) Yüksek lisans programlarında tezler programın eğitim dilinde hazırlanır ve tez sa-

vunması bu dille yapılır.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tez yazım

kurallarına göre yazdığı yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az

üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş ta-

rihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep

halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli

yüksek lisans diploması almaya hak kazanan öğrencinin, bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak

kabul edilir. İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin

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

YÖK’e gönderilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü

anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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(2) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar mezun

olamaz; öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilgili prog-

ramla ilişiği kesilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı öğrencinin mesleki konuda

bilgi düzeyini arttırmak, yapılan araştırmalardan elde edilen bilgileri öğrenciye kazandırmak

ve mevcut bilgilerin kullanımını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, dersler ve dönem projesinden oluşur.

Tezsiz yüksek lisans ders kredisi/sayısı ve süresi

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 60 AKTS’den az olmamak

koşuluyla en az on ders ile 30 AKTS değerinde dönem projesi ile birlikte en az 90 AKTS kre-

disinden oluşur. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin

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

kılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya prog-

ramı tamamlayamayan öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir. 

Proje danışmanı atanması ve derslerin belirlenmesi

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için proje danışmanı

24 üncü maddeye göre atanır.

(2) Danışman, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında öğrencinin aldığı dersleri

sistemden onaylar.

(3) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla danışmanın önere-

ceği en çok üç lisans dersini seçebilir. Bu dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-

lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında ve-

rilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Öğrenci, dönem projesi dersini alacağı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak, yarıyıl

sonunda tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının belirlediği en az bir öğretim üyesi ve danışmanının da katıldığı bir oturumda seminer

olarak sunmak zorundadır. Öğrencinin dönem projesi dersinin değerlendirmesi, başarılı (B)

veya başarısız (K) şeklinde danışmanı tarafından yapılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 33 – (1) En az 60 AKTS değerinde on dersi ve 30 AKTS değerinde dönem

projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisi enstitü yönetim kurulu kararıyla

tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak

kabul edilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 34 – (1) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi tezsiz

yüksek lisans programına ilişkin usullere tabidir.

(2) Tezli/tezsiz örgün yüksek lisans programı öğrencileri uzaktan öğretim programla-

rından ders alamazlar.

Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans program-

larına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, Enstitünün ilan ettiği tarihler arasında enstitüye baş-

vurmaları gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans program-

larına geçiş koşulları şunlardır:

a) Üniversitenin tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin,

kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında yer alan tüm dersleri almış ve başarmış olması

zorunludur. Ancak, dönem projesi dersini alma ve/veya başarma şartı aranmaz.

b) Öğrencinin, kayıtlı olduğu tezsiz programda GANO’sunun 4,00 üzerinden en az 3,50

olması gerekir.

c) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapacak öğrencinin ALES’ten, başvurduğu

programın puan türünden en az 55 alması ve bunu belgelemesi gerekir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla

tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

d) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş için

başvuran adayların sıralanmasında ALES veya eşdeğer puanın %50’si, derslerinin not ortala-

masının %25’i ve yabancı dil puanının %25’inin toplamı alınarak belirlenir. Bu şekilde elde

edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

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

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda

hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı; dersler, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve savunması,

tez çalışması, tez savunma sınavından oluşur.

Doktora programı ve süresi

MADDE 37 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

öngördüğü en az GANO’yu sağlayamayan öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını yüksek lisans sonrası doktora yapanlar için on iki yarıyıl

sonuna kadar veya lisans sonrası doktora (bütünleşik doktora) yapanlar için dört yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

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

ve/veya azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı

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

getirmiş olmaları ve aynı programda tezsiz yüksek lisans programı olması kaydıyla talepleri

halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

(5) Doktora programı, yurt içi ve yurt dışı ortak doktora programı şeklinde de düzen-

lenebilir.

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

melik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ilgili enstitü tarafından karara bağlanır ve yürü-

tülür.

Derslerin belirlenmesi ve danışman atanması

MADDE 38 – (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler

için en az seminer dersi dâhil 60 AKTS değerinde dokuz ders ile uzmanlık alan dersi, yeterlik

dönemi, tez önerisi ve tez çalışması ile birlikte toplamda 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans

derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise; en az 120 AKTS değerinde seminer dersi dâhil on

sekiz ders ile uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemini, tez önerisi ve tez çalışması ile birlikte

toplamda 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı

(B) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir. 

(2) Enstitü yönetim kurulu; her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar 24

üncü maddeye göre bir danışman atar.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini tamamla-

yan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel

araştırma derinliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktara yeterlilik sınavının AKTS

değeri 24’tür. GANO’su 3,00’ın altında olanlarda bu şart sağlanana kadar danışmanın uygun

göreceği ders/dersler tekrar aldırılır. Bu derslerin alımı sırasında geçen süre, azami süreden

kullanılmış sayılır.
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(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-

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

girmek zorundadır. Yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin, yönetim kurulunca kabul edilebilir

bir mazereti olmadığı takdirde mevcut danışmanı ile çalışması sona erer. Danışmanlığı ilgili

anabilim dalı başkanlığına aktarılır. Öğrenciye talebi halinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının

önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eski danışmanı haricinde yeni bir danışman

atanır.

(3) Doktora yeterlik sınavları her yarıyıl bir kez olmak üzere akademik takvimde be-

lirlenen süreler içinde yılda iki kez yapılır. Yeterlik aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına gi-

recek olan öğrenci, sınava gireceği dönemde ders kayıt sisteminden yeterlik aşamasını seçme-

lidir. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer. Bu

sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.  

(4) Yeterlik sınavları; anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim

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

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

tez danışmanlarının da görüşünü alarak sınav jürileri kurar. Yeterlik komitesinin önerdiği ve

enstitü yönetim kurulunun onayladığı jüri; biri danışman ve en az ikisi başka bir yükseköğretim

kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden ve biri aynı anabilim/bilim dalından diğeri

başka bir yükseköğretim kurumundan seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın

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

maması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Jüri tarafından

yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci altmış dakikayı geçmeyecek şekilde sözlü sınava alınır.

Sözlü sınavı, dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler; öğretim elemanları, li-

sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Sözlü sınavdan da başarılı olan öğrenci

yeterlik sınavını başarmış sayılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu

bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız bulunursa

ilgili doktora programı ile ilişiği kesilir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki

başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla

karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç

gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

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

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

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

gelmez.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın da görüşü

alınarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en
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geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz tez izleme komi-

tesi oluşturulmayan öğrencinin danışmanlığı anabilim dalı başkanlığına aktarılır ve yeni bir

danışman atanır.

(2) Tez izleme komitesi, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Kalan

iki üyenin biri ilgili anabilim/bilim dalı içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yüksek-

öğretim kurumundan veya Üniversite içindeki başka bir anabilim/bilim dalından seçilir. Tez

izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına, özellikle di-

siplinler arası tez çalışmalarında tez izleme komitesi üyelerinin farklı disiplinden olmasına ve

ilgili disiplinin öğretim üyelerinin de görev almasına dikkat edilir. İkinci danışman komite top-

lantılarına izleyici olarak katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde,

danışmanın gerekçeli görüşü alınarak ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kuru-

lunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

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

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

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

Tez önerisi savunması

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde

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

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

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

(2) Tez önerisi savunması izleyicilere açık olarak yapılır.

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

dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. İlgili başkanlık tez izleme

komitesinin kararını gerekçeleri ile birlikte tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ens-

titüye tutanakla bildirir.

(4) Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve yeni bir tez

konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi görevlendiri-

lebilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışmanı

ve/veya tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alı-

nır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilgili doktora programı ile ilişiği kesilir.

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

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar ya-

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

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Karar, ilgili başkanlık

tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir. Başarısızlık

durumunda gerekçeler de tutanağa eklenir.
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(7) Tez izleme komitesinin belirlenen aralıklarda toplanmaması durumunda tez izleme

komitesi sonucu başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi toplanarak ya da toplan-

madan üst üste iki kez veya toplamda üç kez başarısız sonucun oluşması halinde öğrencinin il-

gili programla ilişiği kesilir. 

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 42 – (1) Öğrencinin doktora tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme

komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanan tez yazım kurallarına uy-

gun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Doktora tezi savunmaya alın-

madan önce, danışmanın onayı alınarak enstitüye sunulur. İlgili enstitü söz konusu teze ilişkin

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

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

yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin ilk isim olduğu, tez konusu ile ilgili en az bir adet bilimsel makalesinin

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca doçentlik sınavında kabul edilen alan indekslerinde ya

da Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi veri tabanında taranan ulusal ya da uluslararası ha-

kemli dergilerde yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması, doktora tez savunma jürisinin ku-

rulması için ön şart olarak aranır.

(4) Yayın şartını sağlayan öğrenci, tez danışmanının da onayını alarak jürisi belirlenmek

üzere doktora tezini enstitüye teslim eder.

(5) Doktora tez jürisi; uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışmanın tez iz-

leme komitesi üyeleri ile birlikte önereceği beş öğretim üyesinden ve ilgili anabilim/bilim dalı

başkanlığının önereceği beş öğretim üyesi içinden, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Doktora jürisi, tez izleme komitesi ile birlikte en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun

öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca, birisi Üniversite içinden, diğeri başka

bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci danışmanı olan

doktora tezleri için jüri yedi asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve ikinci danışman da jüri üyesi

olarak atanır. Tez jürisi enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen zorunlu sebepler dışında

değiştirilmez.

(6) Jüri üyelerinin atanmasından sonra öğrenci, on beş gün içinde tezini jüri üyelerine

teslim eder. Jüri üyeleri enstitünün yazılı davetiyle, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği

tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri,

söz konusu tez hakkında kişisel raporlarını hazırlar. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve

tarih, enstitünün ilgili anabilim/bilim dalı tarafından en az yedi gün önceden duyurulur. Tez sı-

navı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyici-

lere açık olarak yapılır. 

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak

tez hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci
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başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar ilgili başkanlık tarafından sınavı izleyen üç iş günü

içinde kişisel raporlar ile birlikte enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üyesinin/üye-

lerinin gerekçesi tutanağa eklenir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç altı

ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunur.

(9) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrencinin ilgili

doktora programı ile ilişiği kesilir.

(10) İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı

bilgisi en geç jüri toplanma süresinin son günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak

bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda enstitü yönetim kurulu

resen yeni bir jüri belirler. Öğrenci, en geç on beş gün içinde, enstitü yönetim kurulunca resen

atanan jüri üyelerine tezini teslim eder. Kurulan yeni jüri en geç bir ay içinde toplanır. Birinci

danışman haricinde bir katılım engeli oluşması halinde, diğer yedek üye/üyeler toplantıya

çağrılır. Dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl üye/üyeler (tez izleme

komitesi üyeleri hariç) yerine yedek üye/üyeler ilgili başkanlık tarafından tez savunma sınavına

davet edilir.

(11) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum

jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci

mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde,

mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. Enstitü yö-

netim kuruluna mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez

tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu enstitü yönetim kurulu tarafından tespit

edilir ve dokuzuncu fıkra hükmü uygulanır.

(12) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve tezde başarılı olamayanlar

için talepleri halinde 37 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması

verilir.

(13) AKTS kredilerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez

önerisi kabul edilen fakat azami öğrenim süresi sonunda, danışmanının da onayını alarak jürisi

belirlenmek üzere tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve bu öğrencinin il-

gili doktora programı ile ilişiği kesilir.

(14) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre

azami süresinden sayılır.

(15) Doktora programlarında tezler programın eğitim dilinde hazırlanır ve tez savun-

ması bu dille yapılır.

Doktora diploması

MADDE 43 – (1) Doktora tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tez yazım ku-

rallarına göre yazdığı doktora tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopya-

sını ve elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden

itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde
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teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Enstitü yönetim kurulu kararıyla doktora diplo-

ması almaya hak kazanan ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilen öğrencinin

doktora tezi, ilgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde bir kopyası elektronik

ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir. Doktora

diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış

adı bulunur.

(2) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar mezun

olamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilgili doktora

programı ile ilişiği kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma

yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni

sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak ya da özgün ve nite-

likli bir sanat eserinin ortaya konulmasını, üstün bir yaratıcılık ve uygulama sergilemeye yö-

nelik bir sanat eseri oluşturmasını sağlamaktır. Sanatta yeterlik çalışmaları sonunda hazırlana-

cak tezin;

a) Bilime/sanata yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel/sanatsal yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana/sanata uygulama,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Sanatta yeterlik programı ve süresi

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programında; yüksek lisans derecesi aldıktan sonra

başlayan öğrenciler için programın normal süresi sekiz yarıyıl, azami süresi on iki yarıyıldır.

Lisans derecesi aldıktan sonra başlayan öğrenciler için programın normal süresi on yarıyıl,

azami süresi on dört yarıyıldır. 

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

süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-

lenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayan veya Üni-

versitenin öngördüğü en az GANO’yu sağlayamayan öğrencinin ilgili program ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını yüksek lisans sonrası girenler için on iki yarıyıl sonuna ka-

dar, lisans sonrası girenler için on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilgili

programla ilişiği kesilir.

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

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

tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri
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diğer şartları yerine getirmiş olmaları ve aynı programda tezsiz yüksek lisans programı olması

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

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

rıyıl ek süre verilir.  

(5) Sanatta yeterlik programı, yurt içi ve yurt dışı ortak sanatta yeterlik programı şek-

linde de düzenlenebilir.

(6) Sanatta yeterlikte, doktora tezi yerine sergi, konser, resital veya proje şeklinde sa-

natta yeterlik çalışması yapılabilir. Sanatta yeterlik programı, doktora programı esaslarına ta-

bidir.

Danışman atanması ve derslerin belirlenmesi

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalış-

maları ve tez savunma sınavından oluşur. Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi ile

kabul edilen öğrenciler için; en az seminer dâhil 60 AKTS değerinde dokuz ders ile uzmanlık

alan dersi, yeterlik dönemi, tez önerisi ve tez çalışması ile birlikte toplam 240 AKTS kredisin-

den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise; 120 AKTS değerinde seminer

dâhil on yedi ders ile uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemini, tez önerisi ve tez çalışması ile

birlikte toplamda 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup

başarılı (B) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir. 

(2) Enstitü yönetim kurulu; en geç birinci yarıyılın sonuna kadar 24 üncü maddeye göre

bir danışman atar.

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

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

tamamlatmış olması şartı aranır.

Sanatta yeterlik sınavı

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konularda bilgi

derinliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Sanatta yeterlik programının ders yükümlü-

lüklerini başarıyla ve en az 3,00 GANO ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye

hak kazanırlar. GANO’su 3,00’ın altında olanlarda bu şart sağlanana kadar danışmanın uygun

göreceği ders/dersler tekrar aldırılır.

(2) Sanatta yeterlik sınavı her yarıyıl bir kez olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik

aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına girecek olan öğrenci, sınava gireceği dönemde ders kayıt

sisteminden yeterlik aşamasını seçmelidir. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir

sonraki dönemde tekrar sınava girer.

(3) Yeterlik sınavları; anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığından oluşan yeterlik komitesince düzenlenir. Komite; sınavları hazırlamak, uygula-

mak, yapmak, yaptırmak veya değerlendirmek amacıyla tez danışmanlarının da görüşünü alarak

sınav jürileri kurar. Jüri; biri danışman ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan ol-

mak üzere beş öğretim üyesinden ve biri aynı anabilim/anasanat dalından seçilen iki yedek öğ-

retim üyesinden oluşur.
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(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır ve öğrencinin

başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verilir. Jüri tarafından yazılı sınavda ba-

şarılı bulunan öğrenci altmış dakikayı geçmeyecek şekilde sözlü sınava alınır. Sözlü sınavı

dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler; öğretim elemanları, lisansüstü öğren-

ciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Sözlü sınavdan da başarılı olan öğrenci yeterlik sınavını

başarmış sayılır. Yazılı sınavda başarılı bulunan ancak sözlü sınavda başarısız olmuş öğrenci

bir sonraki yeterlik sınavında sadece sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda başarılı bulunursa ye-

terlik sınavını geçmiş sayılır. Başarısız bulunursa ilgili programla ilişiği kesilir. Yazılı ve sözlü

sınavlarda öğrenciye, sanatta yeterlik yaptığı anabilim dalıyla ilgili sorular sorulur. Sınav so-

nuçları, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından gerek-

çeli karar ile birlikte başarılı ya da başarısız olarak enstitüye bildirilir. 

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

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

girmek zorundadır.

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

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

masını isteyebilir.

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

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

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

gelmez.

Sanatta yeterlik tez izleme komitesi

MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın da görüşü

alınarak ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç bir ay içinde

bir tez izleme komitesi oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz tez izleme komitesi oluşturulmayan

öğrencinin danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanlığına aktarılır ve yeni bir danışman

atanır.

(2) Tez izleme komitesi, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Kalan

iki üyenin biri ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir

başka yükseköğretim kurumundan veya Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat/bilim/

sanat dalından seçilir. Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyum-

lu olmasına, özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında tez izleme komitesi üyelerinin farklı

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

İkinci danışman komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir. Tez izleme komitesinin kurul-

masından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli görüşü alınarak ilgili başkanlığın önerisi

ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

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

mitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantısından önce ilgili başkanlığa iletir.

Tez izleme komitesi gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.
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Tez önerisi savunması

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde

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

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

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

(2) Tez önerisi savunması izleyicilere açık olarak yapılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. İlgili başkanlık tez izleme komitesinin kararını gerekçeleri ile birlikte tez

önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir.

(4) Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve yeni bir tez

konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi görevlendiri-

lebilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışmanı

ve/veya tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına

alınır.

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

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar ya-

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

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Karar ilgili başkanlık

tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir. Başarısızlık

durumunda gerekçeler de tutanağa eklenir.

(7) Tez izleme komitesinin belirlenen aralıklarda toplanmaması durumunda tez izleme

komitesi sonucu başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi toplanarak ya da toplan-

madan üst üste iki kez veya toplamda üç kez başarısız sonucun oluşması halinde öğrencinin il-

gili programla ilişiği kesilir. 

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması

MADDE 50 – (1) Öğrencinin sanatta yeterlik tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç

tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından

onaylanan tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savu-

nur. Sanatta yeterlik tezi savunmaya alınmadan önce, danışmanın onayı alınarak enstitüye su-

nulur. İlgili enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana

ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile

birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin doçentlik sınavında kabul edilen kriterlere göre yayımlanmış/yayıma

kabul edilmiş bir makalesinin olması veya dinleti, performans, sergi, defile, çalıştay veya proje

uygulamaları gibi kişisel bir etkinlik yapmış olması sanatta yeterlik tez savunma jürisinin ku-

rulması için ön şart olarak aranır.
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(4) Yayın şartını sağlayan öğrenci, tez danışmanının da onayını alarak jürisi belirlenmek

üzere sanatta yeterlik tezini enstitüye teslim eder.

(5) Sanatta yeterlik tez jürisi; uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışmanın

tez izleme komitesi üyeleri ile birlikte önereceği beş öğretim üyesinden ve ilgili anasanat dalı

başkanlığının önereceği beş öğretim üyesi içinden, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Sanatta yeterlik jürisi, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumla-

rının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca, birisi Üniversite içinden, diğeri

başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci danışmanı

olan sanatta yeterlik tezleri için jüri yedi asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve ikinci danışman da

jüri üyesi olarak atanır. Tez jürisi enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen zorunlu se-

bepler dışında değiştirilmez.

(6) Öğrenci, en geç on beş gün içinde, enstitü yönetim kurulunca atanan jüri üyelerine

tezini teslim eder. Jüri üyeleri enstitünün yazılı davetiyle, söz konusu tezin kendilerine teslim

edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

Jüri üyeleri, söz konusu tez hakkında kişisel raporlarını hazırlar. Tez savunma sınavının yapı-

lacağı yer ve tarih, enstitünün ilgili anabilim/bilim dalı tarafından en az yedi gün önceden du-

yurulur. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur

ve dinleyicilere açık olarak yapılır. 

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak

tez hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar ilgili başkanlık tarafından sınavı izleyen üç iş günü

içinde kişisel raporlar ile birlikte enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üyesinin/üye-

lerinin gerekçesi tutanağa eklenir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç altı

ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunur.

(9) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrencinin ilgili

program ile ilişiği kesilir.

(10) Dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl üye/üyeler (tez

izleme komitesi üyeleri hariç) yerine yedek üye/üyeler ilgili başkanlık tarafından tez savunma

sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi/gi-

rememesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün ens-

titüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca

kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden sa-

vunmaya alınır. Enstitü yönetim kuruluna mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da

mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu enstitü yönetim

kurulu tarafından tespit edilir ve dokuzuncu fıkra hükmü uygulanır.

(11) İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı

bilgisi jüri toplanma süresinin en geç son günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak

bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda enstitü yönetim kurulu
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resen yeni bir jüri belirler. Öğrenci, en geç on beş gün içinde, enstitü yönetim kurulunca resen

atanan jüri üyelerine tezini teslim eder. Kurulan yeni jüri en geç bir ay içinde toplanır. Birinci

danışman haricinde bir katılım engeli oluşması halinde, diğer yedek üye/üyeler toplantıya çağ-

rılır. 

(12) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde ba-

şarılı olamayanlar için talepleri halinde 45 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek

lisans diploması verilir.

(13) AKTS kredilerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez

önerisi kabul edilen fakat azami öğrenim süresi sonunda, danışmanının da onayını alarak jürisi

belirlenmek üzere tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve ilgili programla

ilişiği kesilir.  

(14) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre

azami süresinden sayılır.

(15) Yabancı dilde yürütülen sanatta yeterlik programlarında tezler ilgili dilde hazırlanır

ve tez savunması bu dille yapılır.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, sanatta

yeterlik tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyası ile birlikte elektronik

ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde

enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en

fazla bir ay daha uzatabilir. Enstitü yönetim kurulu kararıyla sanatta yeterlik diploması almaya

hak kazanan ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilen öğrencinin sanatta yeterlik

tezi, ilgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde bir kopyası elektronik or-

tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir. Sanatta

yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anasanat/sanat dalındaki progra-

mın onaylanmış adı bulunur.

(2) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar mezun

olamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilgili program

ile ilişiği kesilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Elektronik ortam kullanılarak sınavların yapılması

MADDE 52 – (1) Lisansüstü programlarda tez izleme/savunma sınavı, salt çoğunluğun

fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dışında bu-

lunması durumunda sesli ve görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir.

Özel anlaşmalar

MADDE 53 – (1) Üniversite ile resmi veya özel kurum/kuruluşlar arasında yapılan ve

Senato tarafından onaylanan özel anlaşmalar çerçevesinde de lisansüstü eğitim yaptırmak ama-

cıyla öğrenci kabul edilir.
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Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan azami program süreleri, 20/4/2016 tarihinden önce li-

sansüstü programlara kayıt olan öğrenciler için 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren iş-

lemeye başlar. 

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

kayıtlı olan öğrenciler hakkında 8 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(4) Bu Yönetmelikte 2016-2017 güz yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrenciler hak-

kında; 15 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki bilimsel hazırlık, 28 inci maddenin ikinci

fıkrası ve 42 nci maddenin üçüncü fıkrası ile 50 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki tez savunma

sınavı için ön yayın şartına ilişkin hükümler uygulanmaz.

(5) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı öğrencilerin bu Yö-

netmelik hükümlerine intibakı hususunda oluşacak tereddütleri gidermeye ve gerekli kararları

almaya Senato yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar

ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin geçici 1 inci maddesinin ikinci

fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar” ibaresi “2/5/2017

tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanı müştereken yürütür.
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KURUL KARARLARI

—— • ——
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

30 Mart 2017 – Sayı : 30023                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                  30 Mart 2017 – Sayı : 30023



30 Mart 2017 – Sayı : 30023                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                  30 Mart 2017 – Sayı : 30023



30 Mart 2017 – Sayı : 30023                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                  30 Mart 2017 – Sayı : 30023



30 Mart 2017 – Sayı : 30023                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                  30 Mart 2017 – Sayı : 30023



YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2012/768 

KARAR NO : 2012/714 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : GAFGAZ ALIYEV 

SUÇ : 5682 sayılı Kanunun 34 maddesine Aykırılık. 5683 Sayılı 

Pasaport Kanunun 26. Maddesine Aykırılık. TCK 44, 53 

maddelerine aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ / SAATĠ : 26/07/2010 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 14/11/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 sayılı 

Kanunun 34 maddesine Aykırılık, 5683 Sayılı Pasaport Kanunun 26. Maddesine Aykırılık. TCK 

44, 53 maddelerine aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza 

Mahkemesi'nin 14/11/2012 tarih ve 2012/439 esas ve 2012/543 karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar 

verilmiĢ olup, sanık GAFGAZ ALIYEV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 

28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 1630 

—— • —— 

Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/213 

Karar No : 2016/480 

Mahkememizin 19/07/2016 tarih, 2015/213 esas, 2016/480 karar sayılı kararı ile; Katılan 

Sanık Ġbrahim Halil OKCU hakkında, Katılan sanık BektaĢ Veli ÖZKAN'a karĢı Kasten 

Yaralama ve Tehdit suçlarından cezalandırılmasına karar verildiği, cezanın 5271 sayılı CMK.nun 

231/5 maddesi maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ayrıca 

Katılan Sanık Ġbrahim Halil OKCU ve Katılan sanık BektaĢ Veli ÖZKAN hakkında birbirlerine 

karĢı Hakaret suçundan dolayı Ceza Verilmesine Yer Olmadığına karar verildiği ancak Katılan 

Sanık Ġbrahim Halil OKCU'nun gıyabında verilen kararın kendisine tebliğ edilemediği 

anlaĢılmakla; 

1 - Gıyabi Hükmün 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. 1631 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

36 YBO MINTIKASINDA YOLLARDA VE MAKASLARDA GERĠLĠM ALINARAK 

ALÜMĠNOTERMĠT RAY KAYNAĞI VE YERĠNDE ĠZOLE RAY YAPILMASI  

HĠZMETĠ ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/132143 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 

ALSANCAK / ĠZMĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) Ġhale Dokümanlarının  

    Görülebileceği Web Adresi : https://eski.tcdd.gov.tr/Ihaleler 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin  

    Adı ve Miktarı : 36 YBO Mıntıkasında Yollarda ve Makaslarda Gerilim 

Alınarak Alüminotermit Ray Kaynağı ve Yerinde Ġzole 

Ray Yapılması Hizmeti Alımı ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN TEKLĠF ALINMAK 

SURETĠYLE Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 10.04.2017 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 2623/1-1 

—— • —— 
DE 24000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERE AĠT 300 ADET MOTOR SĠLĠNDĠR BAġLIĞININ 

MALZEMELĠ BAKIM VE ONARIM ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/131358 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġzmir Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 - 0 232 463 66 23 

c) Elektronik Posta Adresi : izmiraracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: Müdürlüğümüze Tahsisli DE 24000 Tipi 

Lokomotiflere Ait 300 Adet Motor Silindir BaĢlığının Malzemeli Bakım ve Onarım ĠĢi satın 

alınacaktır. 

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

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

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına 11/04/2017 günü saat 15.00‘e kadar verilmiĢ veya 

gelmiĢ olması Ģarttır. 
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5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġzmir Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü banka hesaplarından herhangi birine KDV Dahil 100,00 TL. ihale doküman bedeli 

yatırmak kaydıyla temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 2670/1-1 

—— • —— 

2 ADET RENK AYIRICI SĠSTEMĠ ĠTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Genel Müdürlüğümüzce 2 Adet Renk Ayırıcı Sistemi, yurtiçi ve yurtdıĢından kapalı 

teklif usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartname (Teknik ve Ġdari) 200,00 - TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığından temin 

edilebilir. ġartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T. Halk Bankası Ankara/Kurumsal 

ġubesi nezdinde bulunan TR30 0001 2009 4520 0013 0000 60 nolu hesabına yatırılacaktır. 

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3‘ü karĢılığı 

tutarında olacaktır. 

4 - Ġsteklilerin teklif mektuplarını en geç 26.04.2017 günü saat 14.30‘a kadar Tarım 

ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek Ģekilde 

göndermeleri Ģarttır. 

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TĠGEM Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

ADRES: 

Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sok. No. 62 

06100 Bakanlıklar-ANKARA/TÜRKĠYE 

Tel  : 90 (312) 417 00 47 

Fax : 90 (312) 425 59 55 2802/1-1 

—— • —— 

BĠNEK ARAÇLAR SATILACAKTIR 

THK Turizm Ticaret Ltd. Şirketinden: 

1 - THK Turizm Ticaret Ltd. ġti. envanterinde kayıtlı bulunan 10 adet binek araç      

12 Nisan 2017 ÇarĢamba günü saat: 14.00‘da kapalı teklif açık arttırma usulüyle toptan veya ayrı 

ayrı ihale edilerek satılacaktır. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne teslim edeceklerdir. 

3 - Ġstekliler araçlara ait her bir Ģartnameyi 30,00.- TL karĢılığında Türk Hava Kurumu 

Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden 

temin edebilirler. 

4 - Ġstekliler satılık araçları Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 Ġskitler/ANKARA adresinde 

görebilirler. 

5 - THK Turizm Ticaret Ltd. ġti. 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: THK Genel BaĢkanlığı (0 312) 303 73 78 - 80 2804/1-1 
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Cr-Ni BORU SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Cr-Ni Boru Mal Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü ile Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/148510 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü ġeker Fabrikası Mevkii 40200 

KIRġEHĠR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30 - 37/0 386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Ģerbet hattına 168,4x4 ebatında ve 

DIN2463 normunda toplam 204 metre Cr-Ni boru mal 

alımı iĢidir. 

b) Teslim yeri : KırĢehir ġeker Fabrikası Malzeme Ambarı  

c) Teslim süresi : SözleĢme imzalanmasını müteakiben 15 (OnbeĢ) 

takvim günü içerisinde teslim tek parti halinde teslim 

edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü ġeker Fabrikası Mevkii 40200 

KIRġEHĠR 

b) Tarihi ve saati : 10.04.2017 Pazartesi Günü, Saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

KırĢehir ġeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

7 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Ġsteklinin 

komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 

kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu‘na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 2807/1-1 
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KAYNAK ĠġLERĠ YAPTIRILACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Muhtelif Yerlerdeki Kaynak ĠĢleri Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/138424 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 Hat) - Faks: 332 885 72 10 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ilgın Ģeker fabrikası muhtelif yerlerindeki çelik boru, 

dirsek, sac, köĢebent, lazma.. vb. malzemelerin sökülmesi, 

montajı ve kaynak iĢleri ile diğer bağlantı hatlarının 

parçalarının montajı ve kaynak iĢlerinin götürü bedel ile 

yapılması iĢidir. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin süresi : ĠĢin süresi sözleĢmenin imzalanmasını müteakip iĢ yeri 

tesliminden itibaren 75 (YetmiĢbeĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 10/04/2017 Pazartesi günü Saat: 14.30 

4 - Ġhale dokümanı Ilgın ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın / KONYA adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz Türk Lirası) karĢılığı aynı 

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

zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır.  

7 - Diğer Hususlar 

7.1. Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri Kanunu‘na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2755/1-1 
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AFYON VE ERZĠNCAN MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ MÜDÜRLÜKLERĠ‘NĠN ĠHTĠYACI 

OLAN 1 YILLIK MALZEMELĠ YEMEK HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su ĠĢletmeleri Müdürlükleri‘nin ihtiyacı 

olan 1 Yıllık Malzemeli Yemek Hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, Afyon Fabrika Müdürlüğü için 18.000,00 TL, Erzincan Fabrika Müdürlüğü 

için 6.000,00 TL geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden veya ‗‘Fatih mah. Kızılay Sok. 

No: 8 Gazlıgöl-Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR‘‘ adresindeki Afyon Fabrika Müdürlüğümüzden 

125,00 TL + KDV karĢılığında temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 24 NĠSAN 2017 saat 11:00‘a kadar Fatih mah. Kızılay 

Sok. No: 8 Gazlıgöl-Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli 

Su ĠĢletmeleri Afyonkarahisar Fabrika Müdürlüğü evrak birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 24 NĠSAN 2017 günü saat 16:00‘da Fatih mah. Kızılay Sok. No: 8 

Gazlıgöl-Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 2812/1/1-1 

————— 

AFYON VE ERZĠNCAN MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ MÜDÜRLÜKLERĠ‘NĠN  

ĠHTĠYACI OLAN 2 KALEM TAHTA PALET ALIM/KĠRALAMA VE  

1 KALEM TAHTA PALET SATIġI YAPILACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su ĠĢletmeleri Müdürlükleri‘nin ihtiyacı 

olan 40.000 adet 80*120 ve 160.000 adet 100*120 2. El Tahta Palet alımı/kiralaması ve en az 

100.000 adet 100*120 palet satıĢı yapılacaktır.  

2 - Firmalar en az 112.500,00 TL tutarlı geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden veya ―Fatih Mah. Kızılay Sok. 

No: 8 Gazlıgöl-Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR‘‘ adresindeki Afyon Fabrika Müdürlüğümüzden 

125,00 TL + KDV karĢılığında temin edilebilir.  

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 24 NĠSAN 2017 saat 11:00‘a kadar Fatih mah. Kızılay 

Sok. No: 8 Gazlıgöl-Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli 

Su ĠĢletmeleri Afyonkarahisar Fabrika Müdürlüğü evrak birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 24 NĠSAN 2017 günü saat 14:00‘da Fatih mah. Kızılay Sok. No: 8 

Gazlıgöl-Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 2812/2/1-1 
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MUHTELĠF KAYNAK ĠġLERĠ HĠZMET ALIMI AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

―Muhtelif Kaynak ĠĢleri Hizmet Alımı‖, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017 / 145044 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : T.ġ.F.A.ġ. Afyon ġeker Fabrikası 

b) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km 

AFYONKARAHĠSAR 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 272 248 34 80 

  Faks: 0 272 248 34 87 

2 - Ġhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Kaynak ĠĢleri Hizmet Alımı (YaklaĢık 995 

metre) Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı Ġdari 

ġartname ile Teknik ġartnamede detaylandırılmıĢtır. 

b) Yapılacağı yer : T.ġ.F.A.ġ Afyon ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : ĠĢyeri teslim tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.ġ.F.A.ġ. Afyon ġeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 11.04.2017 Salı günü saat 14:00 

4 - Ġhale Ģartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale dokümanı T.ġ.F.A.ġ. Afyon ġeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karĢılığı aynı 

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

zorunludur. 

7 - Teklifler, 11.04.2017 Salı günü saat 14:00‘e kadar Afyon ġeker Fabrikası adresindeki 

Müdürlüğümüz HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

12 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13 - Kurumumuz Ģartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. Ġhale Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 2835/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK SU ARAMA ALANLARI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1 - Ġlimiz Türkoğlu, OnikiĢubat ve Dulkadiroğlu Ġlçesi sınırları dâhilinde bulunan 

dosyalarında mevcut krokisinde ve Ģartnamesinde gösterilen aĢağıda belirtilen 3 (üç) ayrı 

jeotermal kaynak su arama alanları ayrı ayrı 3 (üç) yıl süreyle 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi 

gereğince açık arttırma suretiyle ihalesi yapılacaktır. Ruhsat sahibinin talep etmesi ve talebin 

idarece uygun bulunması durumunda 1 (bir) yıl süreyle uzatılacaktır. 

2 - Ġhale KahramanmaraĢ Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığının Ġsmet 

PaĢa Mahallesi, Trabzon Caddesi Özel Ġdare ĠĢ Merkezi Kat:10 Dulkadiroğlu/KahramanmaraĢ 

adresindeki Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü odasında 16.05.2017 günü saat 

10:30‘dan itibaren aĢağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır. 

3 - Ġhaleye katılabilmek için: 

Genel: 

a - Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığınca hazırlanan ihale müracaat formunu, 

(Ģartname ekinde) 

b - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubunun aslını, 

c - ĠmzalanmıĢ Ģartnameyi (Ģartnameyi okudum kabul ediyorum Ģerhi yazılacak), 

d - Bağlı olduğu vergi dairesi ile numarasını gösterir belgesini, 

e - Ġhale Ģartnamesini aldığına dair tahsilat makbuzunun aslını, 

f - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsünü, 

g - Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Varsa telefon ve faks numarası, elektronik 

posta adresi) 

h - Ġhale tarihi itibariyle kesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair belgeyi, 

i- Ġhale tarihi itibariyle kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belgeyi, 

Gerçek KiĢiler: 

a - T.C. kimlik numarası ile birlikte onaylı Nüfus Cüzdanı suretini, 

b - Noter tasdikli imza sirkülerini, 

c - Ġkametgâh ilmühaberini.  

Tüzel KiĢiler: 

a - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine 

haiz olduğunu, Ģirketin kuruluĢ statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı 

veya Noter tasdikli suretini, 

b - Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2017 

yılında alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini, 

c - Yönetimin Noter onaylı imza sirkülerini, 

Ġhale saatine kadar 2. maddedeki adreste bulunan komisyona vermeleri Ģarttır. 

4 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

5 - Ġhale ile ilgili daha geniĢ bilgi almak isteyenler, ihale Ģartnamesini ve ihale dosyasını 

Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak 

görebilir, 500,00 TL. karĢılığında alabilir. 

6 - Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 
 

Sıra 

No Ġli Ġlçesi 

Kaynağın 

Cinsi 

Alanı 

(Hektar) 

Ġhale 

Bedeli 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) Ġhale Günü 

Ġhale 

Saati 

1 KahramanmaraĢ OnikiĢubat 
Jeotermal 

Kaynak 
792,06 83.166,00 16.633,20 16.05.2017 10:30 

2 KahramanmaraĢ Türkoğlu 
Jeotermal 

Kaynak 
3783,25 89.176,00 17.835,20 16.05.2017 11:00 

3 KahramanmaraĢ Dulkadiroğlu 
Jeotermal 

Kaynak 
4202,45 80.281,00 16.056,20 16.05.2017 11:30 

Ġlan olunur. 2759/1-1 
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ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAMA VE ÜRETĠM SAHALARINA SÜRÜCÜLÜ 

MĠNĠBÜS ARAÇLAR ĠLE EKĠP VE MALZEME TAġIMA ĠġĠ ―AÇIK ĠHALE USULÜ‖  

ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

Dosya No : MIK-HZM-277 

Ġhale Kayıt No : 2017/136658 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cd. No: 10   06100   

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 26 47 ve 0 312 - 286 73 74 - 0 312- 286 90 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tpao.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 21 (Yirmibir) adet sürücülü minibüsün, minimum 

(13+1) kiĢilik oturma kapasitesine sahip, en az 2014 

veya daha üst modelde, Klimalı (Soğuk-Sıcak) ve 

Dizel yakıtlı olarak kiralanması. 

b) Teslim yeri : Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü 

ADIYAMAN. 

c) ĠĢin süresi : SözleĢme tarihinden itibaren 730 (Yediyüzotuz) 

gündür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜRKĠYE PETROLLERĠ A.O. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10   

Çankaya/ANKARA Makine Ġkmal  Daire BaĢkanlığı 

6. Kat Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 14.04.2017 / Saat 14.30 

4 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya Ġdarece ―Aslı 

görülmüĢtür‖ kaydı bulunacaktır. 

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 içinde alınmıĢ, Ticaret 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge; 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kiĢiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri; 

d) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

e) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi; 
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h) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge; (ĠĢ Deneyim 

Belgesi istenmiĢ ise) 

i) ĠĢ ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 

(a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. ĠĢ 

ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki 

belgeyi de vermek zorundadır. 

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler. 

4.2.1-……………….. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler.  

4.3.1. ĠĢ Deneyim Belgesi: Ġstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (ĠĢ Bitirme) ibraz edecektir. 

Ġstekli, teklif ettiği bedelin en az %25‘i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyim belgesini TP‘ye ibraz edecektir. 

ĠĢ ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az %70‘ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az %10‘unu sağlaması gerekir. 

Ancak diğer ortak veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, asgari iĢ deneyim tutarının 

%30‘undan az olamaz. 

4.3.2. ÇalıĢtırılacak araçlar yüklenicinin kendi malı olabileceği gibi en az sözleĢme süresi 

kadar noter onaylı kira sözleĢmesi düzenlenmiĢ taĢıtlar da olabilir. 

4.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

a) Sürücülü Araç Kiralama Hizmet iĢi, 

b) Personel ve/veya Öğrenci TaĢıma Hizmeti ĠĢi 

5 - Ġhale dokümanı; 

TÜRKĠYE PETROLLERĠ A.O. Genel Müdürlüğü, Makina Ġkmal Daire BaĢkanlığı, Ġhale 

Müdürlüğü, 6. Kat 602 Nolu Oda adresinde görülebilir ve ġartname bedeli 100,- TL karĢılığı, 

Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: 

TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve Ģartname bedeli 

olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. (Banka dekontunun orjinali Ġdareye teslim edilecektir.) 

6 - Teklifler, 14.04.2017 tarih ve saat 14.30‘e kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 

GELEN EVRAK SERVĠSĠNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Ġhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL. olarak vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekli ile, fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu 

iĢ kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 

toplamı üzerinden sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az YetmiĢbeĢ (75) 

takvim günü olmalıdır. 

10 - Geçici teminat olarak verilen teminat mektuplarında geçerlilik tarihi, 28.07.2017 

tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 2830/1-1 
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OCAK LOKOMOTĠF YEDEKLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 

ĠĢin adı: Ocak lokomotif yedekleri alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2017/136474 

Dosya No  : 1727023 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : BÜLENT ECEVĠT CADDESĠ NO: 125 ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı :  Ocak Lokomotif yedekleri: 14 kalem  

b) Teslim yeri  :  TTK. Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal ve Daire 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri Müdürlüğü 

Tesellüm Ambarıdır.  ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi   :  ĠĢe baĢlanmasına müteakip 90 takvim günü 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125    

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 19.04.2017 - 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) ġartnamenin 16‘ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

i) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eĢ çalıĢan malzemeler için toplamda en düĢük, 

diğer malzemelerde en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 19.04.2017 ÇARġAMBA günü saat 15.00‘a kadar Türkiye 

TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği 

gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden 

idaremiz sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

Ġlan olunur. 2798/1-1 
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KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Ordu Büyükşehir Belediyesinden: 

1 - Ġhalenin Konusu:  

Mülkiyeti Ordu BüyükĢehir Belediyesine ait, Ġlimiz Altınordu Ġlçesi ġarkiye Mahallesinde 

168 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 10823,59 m² yüzölçümlü taĢınmazın üzerinde bulunan; 

• 687,00 m² yüzölçümlü tek katlı binanın Kiracı tarafından Ġdarenin uygun göreceği 

Ģekilde restoran olarak tadilat ve tamirat edilerek yenilenmesi, yenilenecek restoranın her iki 

tarafında bulunan, vaziyet planında gösterilen toplam 955 m² (370 m² + 585 m²) yüzölçümlü açık 

alan, 

• 153 araçlık otopark, 

• Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 226 ada 12 nolu parselde bulunan, tapu 

kaydının beyanlar hanesinde ―Üzerindeki Kargir Lokanta ve Kahvehane Ordu BüyükĢehir 

Belediyesine aittir‖ belirtmesi yer alan taĢınmaz üzerinde 194 m² Restoranın, 39 m² Kalorifer 

Dairesi ve Pide Fırınının, 41 m² Üstü Çatı, Yanları Açık Bölümün, 82 m² Restoran ve 330 m² 

Ġskele Alanının Kiracı tarafından Ġdarenin uygun göreceği Ģekilde tadilatı, tamiratı, yenilenmesi 

ve güçlendirilmesi iĢi karĢılığında, 

Söz konusu yerlerin turistik tesis olarak iĢletmeciliği; 2886 Sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 25 yıl süre ile kiraya verilmek üzere 

ihaleye çıkartılmıĢtır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı : 

2.1. Ġdarenin Adı  : Ordu BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

2.2. Ġlgili Birim : Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı 

2.3. Ġlgili Adres : ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ 

ORDU 

2.4. ĠletiĢim Telefonu, Faks  : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18  

2.5. Ġhalenin Yapılacağı yer : Ordu BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Toplantı 

Salonu (ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/2 

Altınordu/ ORDU) 

2.6. Ġhale Tarihi ve Saati : 12/04/2017 ÇarĢamba günü Saat: 14:00 

2.7. Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 35/a Maddesi 

gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü. 

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:  

Ġhale konusu kiraya verilecek taĢınmazların iĢletmeciliğinin, yıllık muhammen kira bedeli 

K.D.V. hariç 720.000,00 TL olup, 25 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 18.000.000,00 TL‘dir. 

Geçici teminatı miktarı ise 25 tahmini yıllık kira bedelinin %3‘ü olan 540.000,00 TL'dir. 

4 - ġartname ve eklerinin nereden ve hangi Ģartlarla alınacağı: 

ġartname ve ekleri Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı - Emlak ve Ġstimlak ġube 

Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır. 

5 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri :  

A. Gerçek KiĢiler:  

1. Yasal YerleĢim Yeri belgesi.  

2. Nüfus Kayıt Örneği.  

3. Tebligat için Türkiye‘de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresi,  
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4. Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli imza beyannamesi  

5. ġartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,  

6. 2886 Sayılı D.Ġ.K. ‗nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,  

7. Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf 

ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluĢlardan alınan belgelerden 

sadece biri.  

8. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte Ġhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmıĢ Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiĢ Noter tasdikli Ortak GiriĢim 

Beyannamesi. 1- 2- 3- 4-7- 8- 9- 11- 14- 15- 16-17-18. maddelerindeki istenilen belgeler her bir 

ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)  

9. Vekâleten katılması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli 

vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.  

10. Ġhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.  

11. Ordu BüyükĢehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur 

belgesi.‖  

12. ĠĢtirakçinin en az 3 yıl süre ile Restoran iĢletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve 

kuruluĢlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli 

sureti.  

13. ĠĢtirakçinin turistik tesis iĢletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından 

alınmıĢ Turizm ĠĢletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.  

14. Ġlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla 

alınmıĢ belge.  

15. Ġlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan 

tarihi itibarıyla alınmıĢ belge,  

16. Ġhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.  

17. Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname,  

18. Ġhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,  

19. Ġsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler: 

a. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 25 yıllık tahmini kira 

bedelinin asgari % 20‘si kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük 

teyit yazılı.)  

b. Ġstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının 4.000.000,00 TL (DörtmilyonTürkLirası) 

olduğuna dair belgeleri sunacaklardır.(Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. iĢ bu belgeler 

Yeminli Mali MüĢavir veya Vergi dairesi Tasdikli olacaktır.)  

B. Tüzel KiĢiler:  

1. ġirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası ile elektronik posta adresi,  

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter 

tasdikli imza sirküleri.  

3. Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.  

4. ġartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,  

5. 2886 Sayılı D.Ġ.K. ‗nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,  
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6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte Ġhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmıĢ Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiĢ Noter tasdikli Ortak GiriĢim 

Beyannamesi. (1- 2- 3- 6- 7- 9- 10-13-14-15-16-17. maddelerindeki istenilen belgeler her bir 

ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)  

7. Vekâleten katılması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli 

vekâletname ile Ģirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.  

8. Ġhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.  

9. Ordu BüyükĢehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur 

belgesi.‖  

10. Tüzel kiĢiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ son 

güncel tasdikli örneği.  

11. ĠĢtirakçinin en az 3 yıl süre ile Restoran iĢletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve 

kuruluĢlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ belgelerden sadece biri aslı veya noter tasdikli 

sureti.  

12. ĠĢtirakçinin turistik tesis iĢletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından 

alınmıĢ Turizm ĠĢletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.  

13. Ġlgili vergi dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk 

ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ belge  

14. Ġlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilk ilan 

tarihi itibarıyla alınmıĢ belge,  

15. Ġhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.  

16. Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname,  

17. Ġhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, 

18. Ġsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler: 

a. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 25 yıllık tahmini kira 

bedelinin asgari % 20‘si kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük 

teyit yazılı.)  

b. Ġstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının 4.000.000,00 TL (DörtmilyonTürkLirası) 

olduğuna dair belgeleri sunacaklardır.(Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. iĢ bu belgeler 

Yeminli Mali MüĢavir veya Vergi dairesi Tasdikli olacaktır.)  

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği: 

Ġstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve baĢvuru dilekçesine ekleyerek 

ihale dosyasını, ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu BüyükĢehir 

Belediyesi Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı - Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğüne 

ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat:15:00‘e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve 

saatten sonra yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġstenen belgelerin posta ile gönderilmesi 

halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaĢması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul 

edilemez. 

Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 2797/1-1 
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KIRġEHĠR ĠL ÖZEL ĠDARESĠNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI 

ĠHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Kırşehir İl Özel İdaresinden: 

1 - ĠHALE KONUSU: 

Ġlimiz Kaman Ġlçesi sınırlarında bulunan ve aĢağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı 

belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun10.maddesi 

1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdare Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü 

ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - ĠHALE EDĠLECEK SAHA: 

2.1. KırĢehir Ġli Kaman Ġlçesi sınırlarında J31a4 paftası içerisinde, aĢağıdaki koordinatlarla 

sınırlı 4660,94 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.1.a) Koordinatları; 
 

P-1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 543229 549622 549595 546617 546517 

Yukarı (X) 4354576 4354568 4346545 4346523 4348139 
 

 
6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 

Sağa (Y) 544429 543865 544712 543677 543229 

Yukarı (X) 4348868 4348847 4347335 4346627 4346542 
 
2.1.b) Muhammen Bedeli : 91.846,15 TL (KDV Hariç) 

2.1.c) Geçici Teminatı : 2.755,38 TL 

3 - ĠHALENĠN YERĠ VE TARĠHĠ: 

3.1. ġartname ve Eklerinin Temini : Ġl Özel Ġdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 

250 TL karĢılığında temin edilebilir veya ücretsiz 

olarak görülebilir. ġartname bedeli Ġdaremizin KırĢehir 

Vakıfbank Ģubesi TR 590001500158007289070767 

hesabına yatırılacaktır. 

3.2. Ġhalenin Yapılacağı Yer : KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Encümen Toplantı Salonu 

3.3. Ġhalenin Tarih ve saati : 25.04.2017 Salı günü saat 10.15 de yapılacaktır. 

3.4. Ġhale Usulü : 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine 

göre Açık Teklif Usulü 

3.5. Tekliflerin verileceği yer : KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Encümen Toplantı Salonu 

3.6. Son Teklif verme saati : 25.04.2017 günü saat 10.20 

4 - ĠHALEYE KATILMA BELGELERĠ: 

Ġhaleye katılacaklar aĢağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır. 

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

b) Gerçek kiĢi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmıĢ yerleĢim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmıĢ, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

c) Tüzel KiĢi Ġstekliler; 

1 - Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya 

ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmıĢ, 

onaylı vergi levhası 

d) Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kiĢilerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin imza beyannamesi 
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e) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve ortaklarca 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi 

f) Yurt dıĢından yapılacak olan baĢvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

BaĢkonsolosluklarınca veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.  

g) KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul 

edildiğine dair her sayfası imzalanmıĢ ihale Ģartnamesi 

h) Ġhale konusu iĢe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 

makbuz veya banka teminat mektubu. 

ı) ġartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

j) Vergi borcu yoktur yazısı 

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına iliĢkin yazılı 

taahhütname. 

l) Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, iĢin adının yazılı olduğu kapalı 

zarf içerisinde Ġhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

m) Ġstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. Ġhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleĢme ve taahhütname imzalanacaktır. 

n) Ġhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 

kalan istekli tarafından KırĢehir Ġl Özel Ġdaresinin hesabına KDV dâhil peĢin olarak ödenecektir. 

o) Ġhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

Ġrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi) 

Tel: 0 386 213 10 16 (Dahili:1411) 

Ġlan olunur. 2761/1/1-1 

————— 
KIRġEHĠR ĠL ÖZEL ĠDARESĠNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI 

ĠHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

1 - ĠHALE KONUSU: 

Ġlimiz Kaman Ġlçesi sınırlarında bulunan ve aĢağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı 

belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun10.maddesi 

1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdare Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü 

ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - ĠHALE EDĠLECEK SAHA: 

2.1. KırĢehir Ġli Kaman Ġlçesi sınırlarında J31a4 paftası içerisinde, aĢağıdaki koordinatlarla 

sınırlı 3920,77 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.1.a) Koordinatları; 
 

P-1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 549595 549622 553524 553612 548882 

Yukarı (X) 4346545 4354568 4354614 4346578 4344670 
 

 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 

Sağa (Y) 546766 547387 546617 

Yukarı (X) 4345228 4345912 4346523 
 

2.1.b) Muhammen Bedeli : 77.260,73 TL (KDV Hariç) 

2.1.c) Geçici Teminatı : 2.317,82 TL 
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3 - ĠHALENĠN YERĠ VE TARĠHĠ: 

3.1. ġartname ve Eklerinin Temini : Ġl Özel Ġdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 

250 TL karĢılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak 

görülebilir. ġartname bedeli Ġdaremizin KırĢehir 

Vakıfbank Ģubesi TR 590001500158007289070767 

hesabına yatırılacaktır. 

3.2. Ġhalenin Yapılacağı Yer : KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Encümen Toplantı Salonu 

3.3. Ġhalenin Tarih ve saati : 25.04.2017 Salı günü saat 10.15 de yapılacaktır. 

3.4. Ġhale Usulü : 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre 

Açık Teklif Usulü 

3.5. Tekliflerin verileceği yer : KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Encümen Toplantı Salonu 

3.6. Son Teklif verme saati : 25.04.2017 Salı günü saat 10.15 

4 - ĠHALEYE KATILMA BELGELERĠ: 

Ġhaleye katılacaklar aĢağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır. 

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

b) Gerçek kiĢi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmıĢ yerleĢim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmıĢ, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

c) Tüzel KiĢi Ġstekliler; 

1 - Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya 

ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmıĢ, 

onaylı vergi levhası 

d) Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kiĢilerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin imza beyannamesi 

e) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve ortaklarca 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi 

f) Yurt dıĢından yapılacak olan baĢvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

BaĢkonsolosluklarınca veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul 

edildiğine dair her sayfası imzalanmıĢ ihale Ģartnamesi 

h) Ġhale konusu iĢe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 

makbuz veya banka teminat mektubu. 

ı) ġartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

j) Vergi borcu yoktur yazısı 

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına iliĢkin yazılı 

taahhütname. 

l) Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, iĢin adının yazılı olduğu kapalı 

zarf içerisinde Ġhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

m) Ġstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. Ġhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleĢme ve taahhütname imzalanacaktır. 

n) Ġhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 

kalan istekli tarafından KırĢehir Ġl Özel Ġdaresinin hesabına KDV dâhil peĢin olarak ödenecektir. 

o) Ġhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

Ġrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi) 

Tel: 0 386 213 10 16 (Dahili:1411) 

Ġlan olunur. 2761/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

AĢağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas Standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmıĢ oldukları 

mevcut sözleĢmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranıĢ sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai iĢlem baĢlatılacağı ilanen duyurulur. 

 

Firma Unvanı 

HYB 

Numarası 

Standard/ 

Kriter 

Numarası Fesih Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

AYġE DĠLLĠ - AKDĠL 

UNLU MAMULLERĠ 
38-HYB-4043 

TS 6914  

TS 7097  

TS 7282 

09.11.2016 
Firma 

Ġsteğiyle 

FĠZYON TIBBĠ MALZ. 

GIDA VE TEMZ. SAN. 

TĠC. LTD. ġTĠ. 

38-HYB-3870 TS 12426 22.11.2016 
Talimata 

aykırılık 

TÜRKMENLER PETROL 

SANAYĠ VE TĠCARET 

A.ġ. 

38-HYB-3930 TS 12820 28.11.2016 
Firma 

Ġsteğiyle 

SAKARYA 

TELEKOMÜNĠKASYON 

SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE 

TĠCARET LTD. ġTĠ. 

38-HYB-2539 
TS 12134 

TS 12498 
29.11.2016 

Firma 

Ġsteğiyle 

MUSTAFA BAMYACI-

CEMRE HĠZMET 

ARAÇLARI 

38-HYB-2661 TS 12681 08.12.2016 
Yıllık vize 

yaptırmama 

KALĠTE BĠLGĠSAYAR 

ĠLETĠġĠM ELEKTRĠK 

ELEKTRONĠK SAN. VE 

TĠC. LTD. ġTĠ. 

38-HYB-3854 

TS 10079 

TS 12498 

TS 10956 

TS 12739 

08.12.2016 
Yıllık vize 

yaptırmama 

ZĠRVE BĠLĠġĠM 

BĠLGĠSAYAR 

MÜHENDĠSLĠK SAN. 

TĠC. LTD. ġTĠ. 

38-HYB-2647 

TS 10079 

TS 10956 

TS 12498 

08.12.2016 
Yıllık vize 

yaptırmama 

TÜM YEMEK TEMĠZLĠK 

GIDA ĠNġAAT TURĠZM 

NAK. SAN. VE TĠC. LTD. 

ġTĠ. 

38-HYB-2507 TS 8985 08.12.2016 
Yıllık vize 

yaptırmama 

DUMAN PETROL NAKL. 

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 
38-HYB-4055 TS 12820 13.12.2016 

Firma 

Ġsteğiyle 

MURAT KARANFĠL 

PETROL TARIM 

ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE 

TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

38-HYB-4039 
TS 11939 

TS 12820 
15.12.2016 

Firma 

Ġsteğiyle 
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Firma Unvanı 

HYB 

Numarası 

Standard/ 

Kriter 

Numarası Fesih Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

MURAT KARANFĠL 

PETROL TARIM 

ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE 

TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

38-HYB-679 TS 11939 15.12.2016 
Firma 

Ġsteğiyle 

DEĞĠRMENCĠLĠK 

ĠġLETMESĠ 
38-HYB-2501 

TS 11939 

TS 12820 
15.12.2016 

Firma 

Ġsteğiyle 

ġAHĠN BĠLGĠSAYAR 

YAZILIM VE 

DANIġMANLIK 

HĠZMETLERĠ SANAYĠ 

VE TĠCARET ANONĠM 

ġĠRKETĠ ġEKER ġUBESĠ 

38-HYB-3879 HYB K 298 26.12.2016 
Firma 

Ġsteğiyle 

ZENER ELEKTRONĠK -

SERKAN ULUÇAY 
38-HYB-3863 

TS 12498 

TS 10956 
05.01.2017 

Yıllık vize 

yaptırmama 

HAKAN OĞUZ-

YILDIZHAN ÇELĠK KAPI 
38-HYB-2667 TS 12558 05.01.2017 

Yıllık vize 

yaptırmama 

MUSTAFA ERTAġ - 

ERTAġ ELEKTRONĠK 
38-HYB-4037 

TS 10956 

TS 12711 

TS 12713 

TS 12907 

05.01.2017 
Yıllık vize 

yaptırmama 

GÖKPET HAYVANCILIK 

GIDA NAKLĠYAT 

PETROL ÜRÜNLERĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET 

LTD.ġTĠ. 

38-HYB-4035 TS 11939 05.01.2017 
Yıllık vize 

yaptırmama 

ÖZDEN ÖZDEMĠR - 

BĠLGETÜRK 

KALĠBRASYON 

DANIġMANLIK 

MÜH.HĠZ. 

38-HYB-4056 HYB K 298 10.01.2017 Kriter Ġptali 

MEMĠġ ĠÇLĠ - ANADOLU 

ÖLÇÜ TARTI 

ALAETLERĠ MUAYENE 

SERVĠSĠ 

38-HYB-4052 HYB K 298 10.01.2017 Kriter Ġptali 

HAMDĠ KAYA - ENKA 

BĠLGĠSAYAR 
38-HYB-4045 

TS 12134 

TS 12498 

TS 10956 

TS 12843 

TS 10079 

03.02.2017 
Yıllık vize 

yaptırmama 
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Firma Unvanı 

HYB 

Numarası 

Standard/ 

Kriter 

Numarası Fesih Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

KARACUMA 

AKARYAKIT TURĠZM 

ĠNġAAT NAKLĠYE 

TARIM HAYVANCILIK 

SANAYĠ TĠCARET 

ANONĠM ġĠRKETĠ 

38-HYB-4063 
TS 12820 

TS 11939 
03.02.2017 

Firma 

Ġsteğiyle 

KARACUMA 

AKARYAKIT TURĠZM 

ĠNġAAT NAKLĠYE 

TARIM HAYVANCILIK 

SANAYĠ TĠCARET 

ANONĠM ġĠRKETĠ 

38-HYB-3875 
TS 12820 

TS 11939 
03.02.2017 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

CHAMPION OTO YEDEK 

PARÇA GIDA VE 

TEKSTĠL SAN. VE TĠC. 

LTD. ġTĠ. LTD.ġTĠ. 

38-HYB-315 TS 12664-1 09.02.2017 
Firma 

Ġsteğiyle 

EKONET YAZILIM 

DANIġMANLIK SANAYĠ 

VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

38-HYB-2573 TS 13149 07.03.2017 
Firma 

Ġsteğiyle 

YEġĠL-ÇED ÇEVRE 

TEKNOLOJĠLERĠ 

MÜHENDĠSLĠK 

DANIġMANLIK ĠNġAAT 

TAAHHÜT SANAYĠ VE 

TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

38-HYB-4041 TS 13573 07.03.2017 
Yıllık vize 

yaptırmama 

ĠLETĠġĠM BĠLGĠSAYAR 

EĞĠTĠM GÜVENLĠK 

SĠSTEMLERĠ 

DANIġMANLIK BAKIM 

38-HYB-4044 

TS 10079 

TS 12498 

TS 10956 

TS 12134 

TS 12739 

TS 12713 

07.03.2017 
Yıllık vize 

yaptırmama 

Z GRUP ELEKTRONĠK-

MEHMET CĠVELEK 
38-HYB-3886 

TS 12134 

TS 10079 

TS 12498 

TS 10956 

07.03.2017 
Yıllık vize 

yaptırmama 

EZĠNÇ METAL SAN. VE 

TĠC. A.ġ. 
38-HYB-20 

TS 12690 

TS 12676 

TS 13381 

07.03.2017 
Yıllık vize 

yaptırmama 

DĠNÇERLER GÖLBAġI 

TURĠZM SANAYĠ VE 

TĠCARET LTD. ġTĠ. 

38-HYB-3941 
TS 13075 

TS 8985 
07.03.2017 

Yıllık vize 

yaptırmama 

 2754/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 2813/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 2813/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 2813/3/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O.nun Batman ve Siirt illerinde sahip bulunduğu ARĠ/TPO/K/L47-

d2-1 pafta no.lu 1 adet petrol iĢletme ruhsatının müddeti 25.01.2017 tarihinde sona ermiĢtir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 22/3 ve 22/4 üncü maddelerinin yukarıda ismi yazılı 

Ģirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüĢ olanlar 

varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince Ģirketin teminatından karĢılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleĢmiĢ bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 2806/1-1 

—— • —— 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından: 

Ankara Adliyesi hizmetlisi iken, Bala Adliyesi emrinde geçici görevlendirilen ve daha 

sonra istifa ettiği bildirilen Sevda DEMĠR hakkında açılan disiplin soruĢturması kapsamında 

savunmasının istendiği, ilgilinin mernis kayıtlarına göre Ankara Batı Cumhuriyet BaĢsavcılığına 

müzekkere yazılmıĢ fakat adı geçen adresinde bulunamadığı tespit edilmiĢtir. 

Ankara Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu'nca, Hakkınızda düzenlenen 

15/08/2016 tarihli ve 2017/709 sayılı Kararı gereğince 22-23-24-26-27-28/02/2016 ve 

02/03/2016, 11/03/2016, 12/03/2016 ile 13/03/2016 tarihlerinde 11 gün, 16-17-18-19-20-21-22-

23-24-28-29-30/05/2016 tarihlerinde 12 gün olmak üzere özürsüz ve mazeretsiz olarak aynı yıl 

içerisinde toplam 23 gün göreve gelmediğinizden dolayı 657 Sayılı Yasa'nın 125/E-d madde ve 

fıkrası uyarınca bir daha atanmamak üzere DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA 

Cezasıyla cezalandırılmasını gerektiği; 

Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu BaĢkanlığının 29/09/2016 tarihli 312 Sayılı 

Kararı uyarınca hakkınızda yapılan disiplin soruĢturması ile ilgili olarak 657 Sayılı Yasa'nın 

129/2-130. maddeleri gereğince son savunmanızın alınmasına karar verilmiĢ olup, 

Disiplin yönünden yapılacak iĢleme esas olmak üzere, 657 Sayılı Yasa'nın 129/2-130 

maddeler gereğince, bu konudaki yazılı savunmanızın 7 gün içerisinde, Bakanlık Ceza ĠĢleri 

Genel Müdürlüğü'ne postalanması, aksi takdirde savunma hakkından vazgeçmiĢ sayılacağınızın 

bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 

 2808/1-1 

—— • —— 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Kızıltepe Meslek Yüksekokulu‘na 2547 sayılı Kanun ile Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi 

alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda 

belirtilen diğer Ģartları taĢımaları gerekmektedir 

Ġlanla ilgili detaylı bilgilere Üniversitemizin www.artuklu.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

Not: Müracaatlar Ģahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

 

Birimi Bölümü ABD / Alanı Unvanı Der. Adet Açıklama 

KIZILTEPE 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

MÜDÜRLÜĞÜ 

BĠTKĠSEL VE 

HAYVANSAL 

ÜRETĠM 

ORGANĠK 

TARIM 
PROFESÖR 1 1 

Fitopatoloji ve bitki 

mikolojisi alanlarında 

çalıĢmıĢ olmak 

 2749/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun Ġlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve 
Bölüme tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 
YÖK formatlı güncel özgeçmiĢi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, 
Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, yayın listesi, bilimsel 
çalıĢma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalıĢmalarını kapsayan altı (6) takım 
dosya ile Rektörlüğümüz Ġnsan Kaynakları Koordinatörlüğü‘ne baĢvuruda bulunmaları 
gerekmektedir. 

BaĢvurular Ģahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi Ġnsan Kaynakları 
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. 
BaĢvuru süresi,  ilan tarihinden itibaren onbeĢ (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan 
baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 
Ġlk BaĢvuru Tarihi : 30.03.2017 
Son BaĢvuru Tarihi : 14.04.2017 
 

BĠRĠM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ġARTLAR 

Sosyal ve 
BeĢeri Bilimler 

Fakültesi 
Tarih Bölümü Doç. Dr. 1 

Tarih alanında Doktorasını 
yapmıĢ olmak. Biyografi, 
Milli Mücadele Dönemine 
ait çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

 2832/1-1 
—— • —— 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği‘nin ilgili 
maddelerine göre aĢağıda belirtilen bölümlere karĢılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri 
alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup baĢvurular Üniversite 
Rektörlüğü‘ne Ģahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak 
baĢvurular kabul edilmeyecektir.) 

 

FAKÜLTE BÖLÜM 
ÖĞRETĠM 

ÜYESĠ ALANI 
EK 

AÇIKLAMALAR 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 
Bölümü 

2 

Beslenme ve Diyetetik, Tıp 
(Gastroenteroloji, 
Endokrinoloji ve 

Metabolizma, Biyokimya, 
Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi 
biyoloji ve Genetik), Gıda 

Mühendisliği (Besin Hijyeni 
ve Teknolojisi) 

Profesör 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

Bölümü 
2 

Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları, Gastronomi, Gıda 
Mühendisliği, Gıda Hijyeni 

ve Teknolojisi, Besin 
Hijyeni ve Teknolojisi, 
Turizm ĠĢletmeciliği, 

Beslenme ve Diyetetik 

Yardımcı Doçent 

 
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 
Adres : Ġstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu  
  Ataköy YerleĢkesi 
  E-5 Karayolu üzeri 34156  
  Bakırköy / Ġstanbul 
Tel : 0212 498 47 98  
E-mail : ik@iku.edu.tr 2793/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.19/198 

Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2017 - 197 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.03.2017 - 2498 ANKARA 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.12.2011 tarihli ve 256279 sayılı, 

07.03.2014 tarihli ve 47381 sayılı yazısı ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda 

envanterlenmesi amacıyla baĢlatılan Tescilli Kültür Varlıkları TaĢınmaz Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) Projesi kapsamında koordinatlandırılması ve sayısallaĢtırılması istemi üzerine Ankara Ġli, 

ġereflikoçhisar Ġlçesi, YeĢilova Mahallesi sınırları içerisinde, Kaldırım Tuzlası Mevkiinde yer 

alan tescilli Bayramoğlukuyu Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 

sayısallaĢtırılması ve koordinatlandırılmasına iliĢkin 05.12.2016 tarihli ve 4558 sayılı uzman 

raporu, 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ olan 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik‘in 6. maddesi uyarınca kırk beĢ gün içerisinde, ilgili koruma bölge kurulu 

müdürlüğünce tespite konu olan alanla ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların 

görüĢlerinin alınması kapsamında Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 11.01.2017 tarihli ve 63 sayılı yazısı ve bu yazıya cevaben gönderilen kurum 

görüĢü yazıları, 03.03.2017 tarihli ve 961 sayılı uzman dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Ankara Ġli, ġereflikoçhisar Ġlçesi, YeĢilova Mahallesi sınırları içerisinde, Kaldırım Tuzlası 

Mevkiinde yer alan ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.06.1995 

tarihli ve 4045 sayılı kararı ile tescilli, 17.05.2002 tarihli ve 7928 sayılı kararı ile tescilinin 

devamına karar verilen Bayramoğlukuyu Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 

iĢaretlendiği 1/25000 ölçekli koordinatlı paftasının ve kadastral haritasının uygun olduğuna ve 

onaylanmasına, söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın 1. maddesindeki koĢulların geçerli olduğuna karar 

verildi. 
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Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 30 Mart 2017 – Sayı : 30023 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.19/197 

Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2017 - 197 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.03.2017 - 2497 ANKARA 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.12.2011 tarihli ve 256279 sayılı, 

07.03.2014 tarihli ve 47381 sayılı yazısı ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda 

envanterlenmesi amacıyla baĢlatılan Tescilli Kültür Varlıkları TaĢınmaz Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) Projesi kapsamında koordinatlandırılması ve sayısallaĢtırılması istemi üzerine Ankara Ġli, 

ġereflikoçhisar Ġlçesi, Akin Mahallesi sınırları içerisinde, Çatalhüyük Mevkiinde yer alan tescilli 

Elemenli Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının sayısallaĢtırılması ve 

koordinatlandırılmasına iliĢkin 05.12.2016 tarihli ve 4558 sayılı uzman raporu, 13.03.2012 tarihli 

ve 28232 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ olan ―Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‘in 6. maddesi 

uyarınca kırk beĢ gün içerisinde, ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğünce tespite konu olan 

alanla ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢlerinin alınması kapsamında 

Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.01.2017 tarihli 

ve 62 sayılı yazısı ve bu yazıya cevaben gönderilen kurum görüĢü yazıları, 03.03.2017 tarihli ve 

961 sayılı uzman dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda;  

Ankara Ġli, ġereflikoçhisar Ġlçesi, Akin Mahallesi sınırları içerisinde, Çatalhüyük 

Mevkiinde yer alan ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.06.1995 

tarihli ve 4045 sayılı kararı ile tescilli, 17.05.2002 tarihli ve 7928 sayılı kararı ile tescilinin 

devamına karar verilen Elemenli Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının iĢaretlendiği 

1/25000 ölçekli koordinatlı paftasının, kadastral haritasının ve tescil fiĢinin uygun olduğuna ve 

onaylanmasına, söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın 1. maddesindeki koĢulların geçerli olduğuna karar 

verildi. 
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30 Mart 2017 – Sayı : 30023 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.19/195 

Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2017- 197 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.03.2017- 2500 ANKARA 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.12.2011 tarihli ve 256279 sayılı, 

07.03.2014 tarihli ve 47381 sayılı yazısı ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda 

envanterlenmesi amacıyla baĢlatılan Tescilli Kültür Varlıkları TaĢınmaz Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) Projesi kapsamında koordinatlandırılması ve sayısallaĢtırılması istemi üzerine Ankara Ġli, 

ġereflikoçhisar Ġlçesi, Akin Mahallesi sınırları içerisinde, TaĢkale Mevkiinde yer alan tescilli 

Akin Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının sayısallaĢtırılması ve 

koordinatlandırılmasına iliĢkin 05.12.2016 tarihli ve 4558 sayılı uzman raporu, 13.03.2012 tarihli 

ve 28232 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ olan ―Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‘in 6. maddesi 

uyarınca kırk beĢ gün içerisinde, ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğünce tespite konu olan 

alanla ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢlerinin alınması kapsamında 

Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.01.2017 tarihli 

ve 72 sayılı yazısı ve bu yazıya cevaben gönderilen kurum görüĢü yazıları, 03.03.2017 tarihli ve 

961 sayılı uzman dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda;  

Ankara Ġli, ġereflikoçhisar Ġlçesi, Akin Mahallesi sınırları içerisinde, TaĢkale Mevkiinde 

yer alan ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.06.1995 tarihli ve 4045 

sayılı kararı ile tescilli, 17.05.2002 tarihli ve 7928 sayılı kararı ile tescilinin devamına karar 

verilen Akin Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının iĢaretlendiği 1/25000 ölçekli 

koordinatlı paftasının kadastral haritasının ve tescil fiĢinin uygun olduğuna ve onaylanmasına, söz 

konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararının I. maddesindeki koĢulların geçerli olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 30 Mart 2017 – Sayı : 30023 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.19/35 

Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2017 - 197 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.03.2017 - 2499 ANKARA 
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30 Mart 2017 – Sayı : 30023 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.06/1250 

Toplantı Tarihi ve No : 08.03.2017 - 324 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.03.2017 - 7844 ĠZMĠR 

Ġzmir Ġli, Foça Ġlçesi, Atatürk, FevzipaĢa ve ĠsmetpaĢa Mahallelerinde yer alan, 

TKTVYK‘nun 10.07.1986 tarihli ve 2485 sayılı, Ġzmir 1 Nolu KTVKK‘nun 09.09.1993 tarihli ve 

4685 sayılı, Ġzmir 1 Nolu KTVKK‘nun 30.06.1994 tarihli ve 5185 sayılı, Ġzmir 1 Nolu 

KTVKK‘nun 18.12.1997 tarihli ve 6980 sayılı, Ġzmir 1 Nolu KTVKK‘nun 25.12.1997 tarihli ve 

6982 sayılı, Ġzmir 1 Nolu KTVKK‘nun 18.02.1999 tarihli ve 7787 sayılı, Ġzmir 1 Nolu 

KTVKK‘nun 30.01.2001 tarihli ve 9021 sayılı, Ġzmir 2 Nolu KTVKK‘nun 05.06.2002 tarihli ve 

10717 sayılı, Ġzmir 2 Nolu KTVKBK‘nun 10.03.2005 tarihli ve 624 sayılı, Ġzmir 2 Nolu 

KTVKBK‘nun 21.06.2006 tarihli ve 2190 sayılı, Ġzmir 2 Nolu KTVKBK‘nun 13.12.2006 tarihli 

ve 2582 sayılı, Ġzmir 2 Nolu KTVKBK‘nun 17.01.2007 tarihli ve 2652 sayılı, Ġzmir 2 Nolu 

KTVKBK‘nun 09.06.2009 tarihli ve 4829 sayılı, Ġzmir 2 Nolu KTVKBK‘nun 09.06.2009 tarihli 

ve 4824 sayılı, Ġzmir 2 Nolu KTVKBK‘nun 24.06.2009 tarihli ve 4871 sayılı, Ġzmir 2 Nolu 

KVKBK‘nun 27.09.2011 tarihli ve 25 sayılı, Ġzmir 2 Nolu KVKBK‘nun 28.07.2011 tarihli ve 

7217 sayılı, Ġzmir 2 Nolu KVKBK‘nun 28.03.2012 tarihli ve 666 sayılı, Ġzmir 2 Nolu 

KVKBK‘nun 26.02.2014 tarihli ve 3429 sayılı ve Ġzmir 2 Nolu KVKBK‘nun 25.01.2017 tarihli 

ve 7599 sayılı kararları ile sınırları ve dereceleri belirlenen Phokaia Antik Kenti 1. (Birinci), 2. 

(Ġkinci) ve 3.(Üçüncü) Derece Arkeolojik, Kentsel-Arkeolojik, Kentsel+3. (Üçüncü) Derece 

Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanlarının kadastral durum haritası üzerine aktarılmasına yönelik Foça 

Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 24.10.2016 tarihli ve 3953 sayılı yazısı, 

Ġzmir Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 19.10.2016 tarihli ve 9420 sayılı yazısı, 

Phokaia Kazıları BaĢkanlığının 12.10.2016 tarihli ve 2016/84 sayılı yazısı, Ġzmir 2 Nolu KVKBK 

Müdürlüğünün, 05.12.2016 tarihli ve 4119 sayılı yazısı ve Kurul Müdürlüğü Uzmanlarınca 

hazırlanan 07.03.2017 tarihli ve 305 sayılı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. 

Yapılan görüĢmeler sonucunda 

Ġzmir Ġli, Foça Ġlçesi, Atatürk, FevzipaĢa ve ĠsmetpaĢa Mahallelerinde yer alan yukarıda 

bahsi geçen Kurul Kararları ile sınırları ve dereceleri belirlenen Phokaia Antik Kenti 1. (Birinci), 

2. (Ġkinci) ve 3.(Üçüncü) Derece Arkeolojik, Kentsel-Arkeolojik, Kentsel Sit+3. (Üçüncü) Derece 

Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanlarının kararımız eki 1/3000 ölçekli kadastral durum haritası 

üzerinde düzenlendiği ve 3 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde bulunan yapıların Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli olması ve kentsel dokunun ayrılmaz bir parçası olarak 

değerlendirilmesi nedeni ile ―Kentsel Arkeolojik‖ sit sınırı içerisine alındığı Ģekliyle uygun 

olduğuna, bundan sonraki uygulamalarda kararımız eki sit sınırlarını gösterir paftanın esas 

alınması gerektiğine karar verildi. 
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30 Mart 2017 – Sayı : 30023 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.06/1250 

Toplantı Tarihi ve No : 08.03.2017 - 324 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.03.2017 - 7845 ĠZMĠR 

Ġzmir Ġli, Foça Ġlçesinde, Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan, Kentsel Sit Alanı, 

Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanları ile Kentsel+3. (Üçüncü) 

Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin hazırlanan Koruma Amaçlı Ġmar Planı ve eklerinin 

iletildiği ifade edilerek, konunun değerlendirilmesinin istenildiği Foça Belediye BaĢkanlığı Ġmar 

ve ġehircilik Müdürlüğünün 29.12.2015 tarihli ve 5210 sayılı yazısı kapsamında plan müellifi ve 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 2863 sayılı Yasa kapsamında Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlığı olarak tescile önerilen taĢınmazlara iliĢkin alınan ve ―.... kararımız eki 

listede yer alan taĢınmazların kültür varlığı niteliği taĢıması sebebiyle 2863 sayılı yasanın 7. 

Maddesi kapsamında gerekli iĢlemlerin yapılarak sonucunun Kurulumuza iletilmesine‖ karar 

verilen 11.11.2016 tarihli ve 7272 sayılı kararımız, söz konusu taĢınmazların tesciline esas olmak 

üzere 5177 sayılı kanun ile değiĢik 2863 sayılı Kanun kapsamında Kurum görüĢlerinin istenildiği 

Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 16.01.2017 tarihli ve 

163 sayılı yazısı, konuya iliĢkin Kurum görüĢlerinin iletildiği Ġzmir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 27.01.2017 tarihli ve E.3771 sayılı yazısı, Foça Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve 

ġehircilik Müdürlüğünün 27.01.2017 tarihli ve 585 sayılı yazısı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 07.02.2017 tarihli ve E.1494 sayılı yazısı, Foça 

Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 24.01.2017 tarihli ve E.147 sayılı yazısı, Ġzmir 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.02.2017 tarihli ve 1240 sayılı yazısı, Foça 

Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 24.02.2017 tarihli ve E.324 sayılı yazısı, Kurul 

Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 07.03.2017 tarih ve 306 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri 

ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Ġzmir Ġli, Foça Ġlçesi, Özel Çevre Koruma Bölgesinde ve Atatürk, ĠsmetpaĢa ve FevzipaĢa 

Mahallelerinde kalan, kararımız eki listede yer alan 52 adet taĢınmazın 2863 sayılı yasa 

kapsamında Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı olarak tesciline, taĢınmazların Yapı 

Grubunun kararımız eki listede gösterildiği Ģekilde belirlenmesine karar verildi.  
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30 Mart 2017 – Sayı : 30023 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.07/540 

Toplantı Tarihi ve No : 24.02.2017 - 323 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.02.2017 - 7810 ĠZMĠR 

Manisa Ġli, Salihli Ġlçesi, Çapaklı Mahallesi sınırları içerisinde kalan, tapunun 129 parsel 

ve yakın çevresinde alana iliĢkin tescil çalıĢmalarının tamamlanmasının istendiği Ġzmir 2 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 26.02.2016 tarihli ve 6320 sayılı kararı 

gereği, Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 16.03.2016 

tarihli ve 1026 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü haritası; 5177 sayılı kanun ile değiĢik 2863 sayılı 

Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

ve Müdürlük evrak kaydında 23.02.2017 tarihli ve 302 sayı ile kayıtlı ile kayıtlı rapor okundu, 

ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Manisa Ġli, Salihli Ġlçesi, Çapaklı Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanın, kararımız eki 

1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ile 3. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescil edilmesine, ekli sit fiĢinin uygun olduğuna karar verildi. 
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30 Mart 2017 – Sayı : 30023 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.05/722 

Toplantı Tarihi ve No : 08.03.2017 - 324 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.03.2017 - 7832 ĠZMĠR 

Ġzmir Ġli, Dikili Ġlçesi, Salihler Mahallesinde Makaron Mevkiinde hafriyat çalıĢması 

yapıldığının bildirilerek alanda kültür varlığı bulunması sebebiyle tescil önerisinin 

değerlendirilmesinin istendiği Bergama Kaymakamlığı Bergama Müze Müdürlüğünün 

09.09.2016 tarihli ve 869 sayılı yazısı ve eki, Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğünün 19.12.2016 tarihli ve 4317 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü haritası; 5177 

sayılı kanun ile değiĢik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve Müdürlük evrak kaydında 07.03.2017 tarihli ve 334 sayı 

ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ġzmir Ġli, Dikili Ġlçesi, Salihler Mahallesi, Makaron Mevkiinde kalan alanın kararımız eki 

1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ile 3.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescil edilmesine, ekli sit fiĢinin uygun olduğuna karar verildi. 
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30 Mart 2017 – Sayı : 30023 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.07/560 

Toplantı Tarihi ve No : 10.03.2017 - 326 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.03.2017 - 7869 ĠZMĠR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 29/03/2017 Tarihli ve

2017/664 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

2017/10085 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

— Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

KURUL KARARLARI

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/03/2017 Tarihli ve 6987-9 Sayılı Kararı

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/03/2017 Tarihli ve 6988 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

— Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

— Yüksek Seçim Kurulunun 28/03/2017 Tarihli ve 398 Sayılı Kararı

NOT: 29/03/2017 tarihli ve 30022 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 688 Sayılı

Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


