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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/133
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Bilge GÜRS’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun
2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür. 
02/04/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                  Recep AKDAĞ
                Başbakan                                         Sağlık Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

KTO-Karatay Üniversitesinden:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/2016 tarihli ve 29660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Ka-
ratay Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin idari teşkilatı, Rektör tarafından teklif edilen ve Mütevelli Heyet ta-
rafından onaylanan, aşağıda belirtilen idari birimlerden oluşur:

a) Genel Sekreterlik,
b) Hukuk Müşavirliği,
c) Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü,
ç) Kütüphane ve Müze Yönetim Koordinatörlüğü,
d) Sağlık, Kültür ve Sportif Aktiviteler Koordinatörlüğü,
e) İletişim Koordinatörlüğü,
f) Akademik Birimler Koordinatörlüğü,
g) İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü,
ğ) Yazı İşleri Koordinatörlüğü,
h) Mali İşler Koordinatörlüğü,
ı) Bilgi İşlem Koordinatörlüğü,
i) Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü,
j) Yapı ve Teknik İşler Koordinatörlüğü,
k) Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü,
l) Planlama ve Proje Koordinatörlüğü,
m) Kariyer ve Gelişim Ofisi,
n) Teknoloji Transfer Ofisi,
o) Uluslararası ve Özel Programlar Ofisi,
ö) Sistem ve Siber Güvenlik Ofisi,
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p) İç Denetim Birimi,

r) Kalite Birimi.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı ensti-

tüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından yürütülen eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

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

c) Anabilim/anasanat dalı: Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti

veren enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan

tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: İlgili anabilim dalı başkanı ve bilim dalı başkanla-

rından oluşan kurulu,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı

başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini veya dok-

toralı öğretim görevlisini,

f) Doktora yeterlik komitesi: İlgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim

dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan beş kişilik komiteyi,

g) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,

ğ) Enstitü: Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı enstitüleri,

h) Enstitü kurulu: Müdür, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim ve/veya anasanat dalı

başkanlarından oluşan kurulu,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/3/2016 29660
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ı) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları

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

i) İkinci danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez/sanatta yeterlik çalışmasının

gerektirdiği durumlarda birinci danışman tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca ata-

nan başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesini, doktoralı öğretim görevlisini

veya Üniversite dışında çalışan doktoralı araştırmacıyı,

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

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

k) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,

l) Lisansüstü ders: Enstitü anabilim/anasanat dallarında açılmış olan tezli ve tezsiz yük-

sek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki dersleri,

m) Müdür: Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ilgili enstitü müdürünü,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

ö) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,

p) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yön-

lendirmek üzere, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

r) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

s) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

t) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili ko-

nularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,

u) Yönetim Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin

4, 5 ve 7 nci maddelerinde belirtilen esaslara göre açılır.

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

(3) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(4) Enstitülerde Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla, lisansüstü eğitim

ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bunların

yurt içi ile ilgili ortak programları; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisans-

üstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun

görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun

onayıyla belirlenir.
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(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri

tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat

dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için da-

nışmanın atandığı tarihi izleyen yarıyıl başından itibaren uzmanlık alan dersi açılabilir. Uz-

manlık alan dersi, ilgili anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere

veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Uzmanlık alan dersi her

yarıyıl ile yaz tatillerinde de devam eder. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık

alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak

değerlendirilir.

(4) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir dersi bir veya

birden fazla öğretim üyesi sıralı olarak verebilir.

Anabilim/anasanat dalı başkanının görevleri

MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim

ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürü-

tülmesinden sorumludur.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Enstitüde öğretim Türkçe, Türkçe ve yabancı dil birlikte veya yabancı

bir dilde yapılabilir. Anabilim/anasanat dalında program dilinin belirlenmesi, anabilim/anasanat

dalı akademik kurulunun görüşü alındıktan sonra anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi,

enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile gerçekleştirilir.

(2) Yabancı dilde eğitim verecek anabilim/anasanat dallarında, yabancı dilde eğitim

verme yeterliğine sahip en az iki öğretim üyesi bulunması şartı aranır.

Kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 9 – (1) Tezsiz ve tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına

alınacak alan içi ve alan dışı öğrenci sayısı, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca anabilim/ana-

sanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitüye teklif edilir.

(2) Lisansüstü kontenjanlar enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru koşulları, son başvuru tarihi,

istenilen belgeler ve diğer hususlar verilecek ilanla duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Başvuru şartları

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi

içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun

olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Başvurularda istenen belge-

lerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya

geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Lisans diploması yurt dışından alınmış ise

Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş olma şartı aranır.

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

diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kaza-

nılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.
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(4) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi veren programlardan

mezun olanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(5) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek

lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Enstitüsü anasanat dalları için baş-

vurularda, ALES şartı aranmaz.

(6) Lisansüstü programlara başvuracak adayların;

a) Tezli yüksek lisans programları için en az 55 ALES puanına,

b) Doktora programları için yüksek lisans yapmış olanlar ile hazırlık sınıfları hariç en

az on yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 60 ALES puanına; hazırlık sınıfları

hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise, en az 80 ALES

puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına,

c) Tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olup, lisans derecesi ile bütünleşik doktora

programına başvuracakların en az 70 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet

not ortalamasına,

ç) Sanatta yeterlik programına alan dışından başvuracak adaylardan yüksek lisans yap-

mış olanların, sözel puan türünde en az 75 ALES puanına; lisans mezunu olanların ise en az

80 ALES puanına ve en az 4 üzerinden 3 veya 100 üzerinden 80 lisans mezuniyet not ortala-

masına

sahip olması gerekir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-

zunlarının en az 55 temel tıp puanına veya en az 70 sayısal ALES puanına, diğer fakülte veya

yüksekokul mezunlarının ise, 75 yüksek lisans mezuniyet notuna sahip olmaları ve ALES sa-

yısal kısmından en az 70 puan almış olmaları gerekir. Üniversitelerarası Kurul tarafından

ALES’e eşdeğer sayılan sınavların sonuçları, en az 70 ALES puanına eşdeğer olması halinde

kabul edilir. Temel tıp puanı, TUS’un temel tıp bilimleri I. bölümünden elde edilen standart

puanın 0,7, temel tıp bilimleri II. bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak

toplanması ile elde edilir.

(8) Eğitim dili, yabancı bir dil olan lisansüstü programlarda öğrenim göreceklerin ya-

bancı dilde YDS’den en az 65 puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen mer-

kezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından,

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanlara eş-

değer bir puan almaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini öğrenim görecekleri

yabancı dilde eğitim yapan bir bölümde tamamlayanlarda bu şart aranmaz.

(9) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranların, anadilleri dışındaki dillerin

birinden YDS’den en az 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî

yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, ÖSYM

tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir

puan almış olmaları zorunludur. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim göre-

cekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

(10) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü kurulu tarafından belirlenir.
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(11) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği ilgili anabilim/anasanat

dalı akademik kurulunun önerisi anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun

önerisi ve Senato kararıyla belirlenir.

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

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

lar, Senato tarafından belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre

değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:

a) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not

ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm he-

sabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır.

Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu

kullanılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki ön değerlendirmede, ALES

puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı, yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır.

Değerlendirme sonucunda, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanın 5

katı kadar aday sözlü ve/veya yazılı giriş sınavına ilanla çağırılır. Anadilleri dışında YDS’den

veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından yabancı

dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Yer-

leştirme puanı, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve giriş sınavının %20’si

alınarak toplanır. Toplam puanın en az 60 olması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren

sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Giriş sınavına girme-

yen adayın başvurusu geçersiz sayılır. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday

tercih edilir.

c) Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer

programlarından mezun olanlar için başvurularda ALES puanı aranmaz. Adayın tezli yüksek

lisans programına başvuru başarı notu; lisans not ortalamasının %50’si ve yetenek sınavı so-

nucunun %40’ı, varsa yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si,

lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü ve/veya yazılı giriş sınavı sonucunun %25’i alınarak

toplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek

puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan

eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Doktora giriş sınavına girmeyen

adaylar başarısız kabul edilir.

d) Adayın sanatta yeterlik programına başvuru başarı notu; alan içi öğrenci alımında

lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuracak adayların

yüksek lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil puanının %20’si, yetenek sınavı sonucunun

%50’si alınarak; alan dışı öğrenci alımında ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının

%10’u ve yetenek sınavı sonucunun %40’ı alınarak hesaplanır.

e) Yabancı diller anabilim dalındaki bilim dallarında, bilim dalı dışındaki ikinci bir ya-

bancı dilde YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil
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sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, ÖSYM tarafından

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından yabancı dil belgesi bulunmayan

adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.

(2) Tezli yüksek lisans ve doktora sözlü ve/veya yazılı giriş sınavı jürileri için enstitü

yönetim kurulu, ilgili anabilim dalı kurulunun önereceği en az beş öğretim üyesi arasından en

az üç asıl ve iki yedek üye belirler.

(3) Jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır. Zorunlu haller dışında değer-

lendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar enstitü yönetim kurulu tara-

fından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde

sıralanır. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

(4) Bir başka üniversite adına lisansüstü eğitim yapmak üzere Üniversitede görevlen-

dirilecek araştırma görevlileri Üniversitenin lisansüstü eğitimi başvuru şartlarını sağlıyorsa,

enstitü yönetim kurulu kararıyla giriş sınavı yapılmaksızın lisansüstü programa kaydedilir.

(5) Üniversiteye bağlı enstitülerde araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup, lisans-

üstü eğitimlerini başka bir üniversitede yapan araştırma görevlileri, eğitimlerinin kalan kısmını

ilgili enstitüde açık olan programda tamamlamak üzere enstitü yönetim kurulu kararıyla giriş

sınavı yapılmaksızın lisansüstü programa kaydedilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilere, li-

sans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programından farklı alanlarda

tamamlayanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programı

ile aynı alanda olduğu halde farklı üniversitede tamamlayanlara eksikliklerini gidermek ama-

cıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı en az on iki, en fazla yirmi dört kredilik ders yükünden

oluşur.

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

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

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

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-

ler de alabilir.

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

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

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

doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans programından aldıkları

dersler için, 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs

Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(6) Bilimsel hazırlık programı esasları, bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili anabi-

lim/anasanat dalı tarafından hazırlanır ve enstitü yönetim kurulu kararı ile uygulamaya konulur.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Lisans mezunu veya lisans öğrencilerinden bir konuda bilgisini ar-

tırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla
lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü
öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir.

(2) Özel öğrenci olarak Üniversitenin doktora programlarından ders almak isteyenlerin,
doktora programına kabulde aranan yabancı dil koşulunu sağlamış olması gerekir. Dil koşulunu
sağlamadan da özel öğrenci statüsünde derse kayıt yaptırılabilir. Ancak öğrencilere herhangi
bir belge verilmez.

(3) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından
yararlanamaz. Lisansüstü eğitime kaydolan özel öğrenciler lisansüstü eğitimde alacakları ders-
lerin toplam kredi sayısının en çok %50’sini özel öğrenci olarak alabilir.

(4) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde
18 ve 23 üncü maddeler uygulanır. Özel öğrenci statüsündeki kişiler aldıkları dersleri daha
sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir. Özel öğrenciler kredi/saat başına, enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Üniversite yönetim kurulunca onaylanan katkı payını
ödemek zorundadır.

(5) Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine ge-
tirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

(6) Lisansüstü programdaki derslere özel öğrenci olarak kabul edileceklerin sayısı ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararı ile sınırlandırılabilir.
Adaylar, kontenjan dâhilinde lisans not ortalamasına göre sıralanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları

şunlardır:
a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü

anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında
en az bir yarıyılı tamamlamış, en az üç ders almış ve başarmış olma.

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olma.
c) Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az 70, doktora ve sanatta yeter-

likte ise en az 80 olma.
(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından

tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl
sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, enstitü
müdürlüğüne bildirir. Kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.

(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve
istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yaparlar.

(4) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulündeki değerlendirmede,
ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve varsa yabancı dil puanının %10’u
alınarak toplanır. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara
göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday ter-
cih edilir.

(5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.
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Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yö-

netim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur. Enstitü yönetim

kurulu, her program için ilan edilen kontenjan sayısının en fazla iki katına kadar yedek aday

belirleyebilir.

(2) Yedek adayların kayıt işlemlerine akademik takvimde belirlenen sürelerde devam

edilebilir. Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya ilgili

enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak

ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti, Dersler,

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 16 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde be-

lirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi mali imkânları ile lisansüstü eğitim

yapmak üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler ile bu Yönetmelikle belirlenen normal

öğrenim süresini dolduran öğrenciler, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz

yüksek lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim üc-

retini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptır-

mayan ya da kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen

yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yeniletemeyen öğrencilerin, devam-

sızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca

kabul edilmek koşuluyla kayıtları yenilenebilir.

(2) Katkı payı/öğrenim ücreti Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre alınır.

Her ne sebeple olursa olsun tezsiz yüksek lisans programlarının açılamaması durumları hariç

alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız

olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim

ücreti tekrar ödenir.

Danışman atanması

MADDE 17 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışmalarına da-

nışman, Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından öğrencinin bağlı bu-

lunduğu anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Tezsiz yüksek lisans programla-

rında dönem projesinin yürütülmesinde, doktora derecesi olan öğretim görevlileri de danışman

olarak atanabilir.

(2) Üniversite kadrosunda Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesi bulun-

maması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan da

öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora

programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir

yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
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(4) Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci
danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı gerektiğinde, en az
doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip Üniversite kadrosu dışındaki kişilerden de olabilir.

(5) Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya tez danışmanının önerisi, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği
yapılabilir.

(6) Tez danışmanı ataması, öğrencinin de görüşü alınarak, yüksek lisans öğrencileri
için birinci yarıyılın, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri için ikinci yarıyılın sonuna kadar
yapılır.

(7) Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yürütülür.

(8) Danışman öğretim üyesinin 6 aydan uzun süreli yurt dışında görevlendirilmesi du-
rumunda yeni bir tez danışmanı atanır.

Ders alma ve bırakma
MADDE 18 – (1) Lisansüstü öğrenciler yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen

tarihler arasında ders kaydı yaptırmak zorundadırlar.
(2) Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı

yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanın
görüşü doğrultusunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.

(3) Lisansüstü öğrenciler, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gö-
rüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim ku-
rumlarından ders alabilir. Bu şekilde alınan derslerin kredi toplamı, ilgili programda öğrenim
süresince alınması gereken toplam ders kredisinin %50’sini geçemez.

(4) Lisansüstü öğrenciler, öğrenim süresince almakla yükümlü olduğu toplam ders kre-
disinin en fazla %50’sini aynı öğretim üyesinden alabilir. Öğretim üyesi sayısı dikkate alınarak
ilgili enstitü kurulu kararı ile bu oran azaltılabilir.

Ders saydırma
MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil,

son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü ders-
ler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla
öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler-
den alınan dersler, eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu
derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğ-
rencinin not dökümüne işlenir.

(3) Yatay geçişler hariç, herhangi bir lisansüstü programı tamamlamada kullanılan kre-
dili dersler, yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

(4) Lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
(5) Lisansüstü öğrencinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim

gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını geçemez.
(6) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında veya yatay geçişle gelen öğrenci-

lerden yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sı-
navında başarılı olanlardan beşinci fıkradaki şart aranmaz.
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Devam zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zo-

runludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders
ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye FD notu verilir.

Ders tekrarı
MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar almak ve başar-

mak zorundadır.
(2) Başarısız olunan dersin zorunlu dersler hariç, takip eden yarıyılda açılmaması veya

programdan kaldırılmış olması halinde danışmanın görüşü doğrultusunda ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız olduğu dersin ye-
rine başka bir lisansüstü ders alabilir.

Sınavlar
MADDE 22 – (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl sü-

resince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara
sınav yerine sayabilir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl so-
nunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin
yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye FG notu
verilir.

c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına, yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını ka-
zanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız du-
ruma düşen öğrenciler girer. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye FG notu verilir.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul
edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri yarıyıl sonu sınav hakkını o dersin açıldığı ilk sınav
döneminde kullanırlar. Bu derslerin başarı notunun hesaplanmasında mazeretli olduğu yarıyılın
ara sınav puanları esas alınır. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul
edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri ara sınav hakkını aynı yarıyıl içinde kullanırlar. Ma-
zeret sınavlarına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

d) Tek ders sınavı: Tezsiz yüksek lisans programında derslerini ve dönem projesinde
başarılı olmuş ancak tek dersten başarısız olan öğrencilere verilen sınav hakkıdır.

Ders değerlendirme esasları
MADDE 23 – (1) Başarı notu; tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin

yarıyıl/yıl içi etkinlikler ile yarıyıl/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara
göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade
eder.

(2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğren-
cinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği
başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav
yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60’ı toplanmak suretiyle öğren-
cinin başarı notu hesaplanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yıl/yarıyıl sonu veya bütün-
leme sınav puanının en az 60 olması gerekir.

(3) Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, yarıyıl içi sınavının %15’i ile yılsonu/bü-
tünleme sınavında alınan notun %85’inin toplamıdır.
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(4) Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada

en az BB olması gerekir. Bilimsel hazırlık geçme notu ise CC’dir. Notların değerlendirilmesinde

aşağıdaki tablo esas alınır:

Mutlak Değerlendirme

Başarı Notu Harf Karşılığı Sistemindeki Not Aralıkları

4,00 AA 90-100

3,50 BA 80-89

3,00 BB 70-79

2,50 CB 65-69

2,00 CC 60-64

1,00 FF 00-59

0,00 FD

0,00 FG

(5) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) M (Muaf): Öğrencilerin bir başka yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerden

muaf olmaları durumunda verilir.

b) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı.

c) K (Kalır): Kredisiz derslerde başarısız.

ç) FF: Başarısız öğrenciler için uygulanır.

d) FD: İlgili dersten devamsız olan öğrencilere uygulanır.

e) FG: İlgili dersin sınavına girmeyen öğrencilere uygulanır.

(6) Başarı ortalaması hesabında öğrencinin G ve M notu aldığı dersler dikkate alınmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 24 – (1) Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının

ilanından itibaren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak

yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse gerekli

not düzeltmesi yapılarak ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programına İlişkin Genel Esaslar

Yüksek lisans programı

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programları birinci veya ikinci öğretim programı

olarak yürütülür. Tezsiz yüksek lisans programları birinci öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan

eğitim yöntemleri ile yürütülebilir.

Amaç

MADDE 26 – (1) Yüksek lisans programı, öğrencilerin lisans yeterliliklerine dayalı

olarak;

a) Aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmeyi,

b) Edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeyi,

c) Alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bil-

giler oluşturabilmeyi,

ç) Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümle-

yebilme ve alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme ve

çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazandırmayı,
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d) Alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki
gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmesini ve konusuyla ilgili verilerin toplanması,
yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu
değerleri öğretebilmesini ve denetleyebilmesini sağlamayı,

e) Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışma-
lara uygulayabilmesini kazandırmayı,

amaçlayan, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tez/dönem
projesi çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programdır.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Kapsam
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Örgün öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına devam hususunda 20 nci madde

hükümleri uygulanır.
(3) Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve

mali işlemleri ilgili enstitü tarafından; dersler ve sınavlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz kredi ve 60 AKTS’den az olmamak ko-
şuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, ALES’ten en az 70 puan almak ve
not ortalaması en az 80 olmak koşuluyla ders dönemini bitirdikten sonra ilgili anabilim/anasanat
dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans prog-
ramına, enstitü kurulunun belirleyeceği kontenjan nispetinde geçiş yapabilirler. Başvuran öğ-
rencilerin sıralaması ALES puanının %50’si ve not ortalamasının %50’si toplanarak elde edilen
puana göre yapılır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim
kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Süre
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta

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

Dönem projesi
MADDE 29 – (1) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği

bilgilerin etkin olarak kullanılmasına yöneliktir.
(2) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu birinci yarıyılın sonuna kadar

enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Proje ko-
nusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğ-
renci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda
yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.
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(4) Dönem projesi derslerle birlikte yürütülebilir.

(5) Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kuralla-

rına uygun şekilde hazırlar. Dönem projesi, intihal yazılım programı raporu alınarak danışman

tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı bulunan dönem projesi, intihal

yazılım programı raporuyla birlikte elektronik ortamda ilgili anabilim/anasanat dalı aracılığıyla

enstitüye teslim edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Kapsam

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programı 24 ulusal ve 120 AKTS kredisidir. Prog-

ram en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının

bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’dir.

(2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi

sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

Süre

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere,

her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl, uzatmayla azami altı

yarıyıldır.

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

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getire-

meyen; azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen

öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans tez önerisi; danışmanın denetiminde öğrenci tarafından

hazırlanır, anabilim/anasanat dalı kurulunda değerlendirilir ve en geç ikinci yarıyılın sonuna

kadar anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından enstitüye teslim edilir. Tez konusu, enstitü

yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir.

(2) Tez konusu ve önerisi üzerinde daha sonra gerçekleştirilmesi istenen değişiklikler,

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

(3) Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra,

enstitü yönetim kuruluna sunulur.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

bağlı olduğu enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazar ve tezini jüri önünde sözlü

olarak savunur.

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

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

duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tez bağlı bulunulan enstitüye teslim edilir. Enstitü, söz konusu

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

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

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

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

biri kurum dışından olmak üzere en az üç, en fazla beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden

oluşur. Yedek üyelerden en az biri Üniversitenin içindeki diğer bir anabilim/anasanat dalından

veya başka bir yükseköğretim kurumundan seçilir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikin-

ci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıdaki nüshasını tez danışma-

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

görüşü ile tezi ve sınav jürisi önerisini anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı

aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir. Tezin jüri üyesine

teslim tarihi bir tutanak veya posta/kargo gönderi belgesi ile tespit edilir.

(6) Sınav, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve tarihi en az

üç gün önceden ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır.

Yüksek lisans tezi savunma sınavı

MADDE 34 – (1) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

on beş gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(2) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-

münden oluşur. İlgili enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça

sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin

katılımına açıktır ve en az 45, en çok 120 dakika olur.

(3) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz.

İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim dalı ta-

rafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci

bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim

kurulu karar verir.

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

veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca jüri üyelerinin

bireysel tez değerlendirme raporlarıyla birlikte tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye

tutanakla bildirilir.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir veya öğ-

rencinin talepte bulunması halinde, enstitü içerisinde aynı programın tezsiz yüksek lisans prog-

ramı var ise, ilgili programa intibakı yapılarak ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gerek-

lerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç

üç ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu sa-

vunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği

kesilir.

(7) Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen öğren-

cinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş işgünü

içerisinde mazeretinin belgesini ilgili enstitüye sunmayan veya mazereti ilgili enstitü yönetim

kurulunca haklı ve geçerli kabul edilmeyen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 35 – (1) Doktora; öğrencilerin yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve de-

ğerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmalarını, alanla-

rındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmelerini ve uzmanlık alanlarıyla ilgili

araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmelerini, bilime yenilik getiren yeni bir

bilimsel yöntem geliştirebilmelerini veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilmelerini

ve bu şekilde yayınlanabilir özgün bir çalışma ortaya koyarak bilime katkıda bulunabilmelerini

amaçlayan bir programdır.

(2) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma

sınavından oluşur.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisi olan doktora programı;

a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 24 ulusal kredi ve 240

AKTS kredisini gerektiren program en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez

çalışmasından,

b) Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; 44 ulusal kredi ve 300

AKTS kredisi gerektiren program en az on beş ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez

çalışmasından

oluşur.

(4) Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en

çok iki tanesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bu-

lunması koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler.

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

netim kurulu onayı ile diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan

derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle

kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü,

ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile mezun oldukları lisans

programında almamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden ders seçebilir. Ancak alınacak bu

lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken en

az on beş dersin, en çok yedi tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler arasından se-

çebilirler.

(8) Doktora programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak doktora prog-

ramları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin

önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

MADDE 36 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

yıldan başlamak üzere, her yarıyıl 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.
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(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

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

için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin prog-

ramı ile ilişiği kesilir.

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

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

kadar tamamlayamayan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

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

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara talepleri halinde, enstitüde

aynı programın tezsiz yüksek lisans programı var ise ilgili programa intibakı gerekli kredi yükü,

proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla yapılarak tezsiz yüksek lisans

diploması verilir.

Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Kredili dersleri, seminer/seminerleri başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik

sınavına alınır.

(3) 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. Bir öğrenci, en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Belirlenen sınav döne-

minde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-

netim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir

ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek

amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman

dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci

sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi sözlü ve yazılı olarak yaptığı her bir sınavdan

en az 75 alan öğrenciyi başarılı sayar. Sonuç, ilgili anabilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını

izleyen üç iş günü içinde enstitüye bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda, zaruri haller dışında

aynı jüri tarafından tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora prog-

ramı ile ilişiği kesilir.

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

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

masını isteyebilir.

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

ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.
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Tez konusunun belirlenmesi ve izlenmesi
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, doktora tez konusu öğ-

renci ve danışmanı tarafından belirlenir ve anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye önerilir
ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez izleme komitesi ise danışman görüşünün
alınması, anabilim dalı başkanlığının önermesi ve enstitü yönetim kurulu kararının onayı ile
bir ay içerisinde kesinleşir.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Doktora tezi izleme
komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına ve özellikle disiplinler
arası tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin görev almasına dikkat edilir.

(3) Tez izleme komitesinde görev alan öğretim üyesinin 6 aydan uzun süreli yurt dışında
görevlendirilmesi durumunda üyelik görevi sona erer.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, enstitü anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu,
gerekiyorsa ilgili etik kurul onayını alarak, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite
üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin
bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanabilir
ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir. Tez çalışmasına aynı danışman ve tez izleme komitesi
ile devam eden öğrenci üç ay içinde; danışman/tez konusu/tez izleme komitesi değişen öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen
öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

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

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı 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. Komite raporu, ana-
bilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne gön-
derilir. Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak
değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan
öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Doktora tez savunma sınav jürisi ve doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez

yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
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(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme kararı verilen tezlerde ise düzelt-

me ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir

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

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

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

yönetim kuruluna gönderilir.

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

nulması gerekir.

(4) Doktora tez savunma sınav jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının

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

yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kurum dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve

iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kuru-

mundan olmak zorundadır. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Doktora tezi savunma sınavı

MADDE 41 – (1) Jüri üyeleri, adayın sunduğu doktora tezini bilimsel ve biçimsel yön-

den inceleyerek, hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü enstitü müdür-

lüğüne gönderilmek üzere ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(2) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün, en

geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav, jüri üyeleri tarafından

belirlenen ve en az üç gün önceden ilgili anabilim dalı başkanlığına bildirilen ve anabilim dalı

başkanlığınca ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. Sınav süresi en az 60, en çok 150 dakika

olur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü

değerlendirmeyi amaçlar. Enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunma-

dıkça, savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan

dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(3) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

(4) Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı

başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-

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

öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

(7) Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen öğren-

cinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş işgünü

içerisinde mazeretinin belgesini ilgili enstitüye sunmayan veya mazereti ilgili enstitü yönetim

kurulunca haklı ve geçerli kabul edilmeyen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanların

talepleri halinde enstitü içerisinde tezsiz yüksek lisans programına intibakları yapılarak kendi-

lerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını gerektiren bir uygulama ve/veya bilim ve sanata özgün bir katkı sağlamayı gerektiren ku-

ramsal bir çalışma, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçla-

yan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez ve/veya çalışma önerisi, tez

ve/veya çalışma, tez ve/veya çalışma savunma sınavından oluşur.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisi olan sanatta yeterlik programı;

a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 21 ulusal kredi ve 240

AKTS kredisi gerektiren program en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmalardan,

b) Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; 42 ulusal kredi ve 300

AKTS kredisi gerektiren program en az on beş ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalardan

oluşur.

(4) Lisansüstü öğrenciler, danışmanın görüşü, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan

derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle

kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçebilir.

(5) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, ders-

lerin en çok iki tanesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğ-

rencisi bulunması koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler.

(6) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları ge-

reken en az on beş dersin, en çok yedi tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler ara-

sından seçebilirler.

(7) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenciler, danış-

manın görüşü, ilgili anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile mezun ol-

dukları lisans programında almamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden ders seçebilir. Ancak

alınacak bu lisans dersleri sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

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

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

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

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

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

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

rencinin program ile ilişiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,

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

rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi

yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde

başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması ve-

rilir.

Sanatta yeterlik programı yeterlik sınavı

MADDE 44 – (1) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarı-

yılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sı-

navına girmek zorundadır. Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavları, enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-

netim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik programı yeterlik komitesi tara-

fından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve

değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kurum dışından olmak

üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Sınav, yazılı sınavın

katkısı %50 ve sözlü ve/veya uygulamalı sınavın katkısı %50 olacak şekilde yeterlik sınav

jürisi tarafından değerlendirilir. Başarı için öğrencinin hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı

sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenci

sözlü ve/veya uygulamalı sınavına giremez. Jüri, öğrencinin yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı

sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla

karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç iş

günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve sözlü ve/veya

uygulamalı sınavdan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğ-

rencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik tez konusu/çalışması belirlenmesi ve izlenmesi

MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü,

ilgili anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla bir ay içinde sanatta

yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi, tez danışmanı ve ilgili anasanat dalı

içinden ve dışından olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşur. Sanatta yeterlik tezi/ça-

lışması izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına ve

özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin görev almasına

dikkat edilir. İkinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz.

(3) Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönem-

lerde danışmanın görüşü, ilgili anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ve enstitü

yönetim kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                   3 Nisan 2017 – Sayı : 30027



Sanatta yeterlik tez/çalışma konusu önerisi savunması
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik tezi/çalışması sınavında başarısız olan öğrenci bir

sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik
programı ile ilişiği kesilir.

(2) Sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisi kabul edilen öğrencinin sanatta yeterlik
tezi/çalışması izleme komitesi öğrenci sanatta yeterlik tezini/çalışmasını tamamlayıncaya kadar,
ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.
İki toplantı arasında en az üç ay süre olur. Öğrenci, toplantı tarihinden en az otuz gün önce ko-
mite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur.
Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Komite ra-
poru, anasanat dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne
gönderilir. Süresi içerisinde sanatta yeterlik tezi/çalışması raporunu sunmayan öğrencinin du-
rumu başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin program ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik tezinin/çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme ve-

rilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak da-
nışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye
teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana
ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile
birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Öğrenci, asıl ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere sanatta yeterlik tezini/çalış-
masını enstitüye ulaştırılmak üzere danışmanın tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden
yazılı görüşü ile birlikte, anasanat dalı başkanlığına teslim eder.

(3) Sanatta yeterlik tezi/çalışması sınav jürisi, danışmanın görüşü, ilgili anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenir. Jüri, en az ikisi kurum
dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden en
az birinin başka bir yükseköğretim kurumundan olması gerekir. İkinci tez danışmanı oy hakkı
olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Sanatta yeterlik tezi/çalışması, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine
gönderilir. Sanatta yeterlik tezinin/çalışmasının jüri üyesine teslim tarihi bir tutanak veya pos-
ta/kargo gönderi belgesi ile tespit edilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/çalışma raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten
itibaren en erken on beş en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Tez/çalışma
savunma sınavı, tezin/çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.
İlgili anasanat dalı başkanlığınca tarihi, saati ve yeri önceden ilan edilen savunma sınavı, enstitü
yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça, izleyicilere açıktır ve en az
60, en çok 150 dakika olur. Bu sınava mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine,
ilgili anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli ya-
pılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir. En
geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüri hakkında
enstitü yönetim kurulu karar verir.
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(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez/sergi/konser/re-

sital/proje/temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme/tekrar kararı verir. Bu

karar, ilgili anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde, enstitüye kişisel jüri

raporları ile birlikte tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak

reddedilen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

(7) Sanatta yeterlik tezi/çalışması kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle

son haline getirilmiş sanatta yeterlik tezini/çalışma raporunu enstitü tez yazım kurallarına uygun

biçimde hazırlayıp en geç otuz gün içinde enstitüye teslim eder. Sanatta yeterlik tezini/çalışma

raporunu bu süre içinde enstitüye teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(8) Sanatta yeterlik çalışması, tez/sergi/konser/resital/proje/temsil hakkında ilgili dü-

zeltme kararı verilen öğrenciye en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli

düzeltmeleri yaparak anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih, saat ve yerde sanatta

yeterlik tezini/çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.

(9) Sanatta yeterlik tezi/çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada redde-

dilen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

(10) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilenlerden gerekli kredi

yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tez sa-

vunma sınavında başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek li-

sans diploması verilir.

ONUNCU BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomaya İlişkin Esaslar

Mezuniyet ve diploma

MADDE 48 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

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

ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci yüksek lisans/dok-

tora/sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine

teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları

yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami

süresinin dolması halinde program ile ilişiği kesilir.

(2) Diploma üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim

Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Mezuniyet tarihi, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencisi için tezin sınav

jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, Yükseköğ-

retim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Mazeretler ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mazeretler ve izinler

MADDE 49 – (1) Lisansüstü öğrencilerine danışmanın ve anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl

süreyle izin verilebilir. Bu süre bir yarıyıldan az olamaz.
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(2) İzin başvuruları ilgili anabilim/anasanat dalına yapılır. Anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının görüşü ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(3) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) İzni sona eren öğrenciler, enstitüye yazılı olarak başvurmak koşuluyla izin süreleri

sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları

yerden devam ederler. Kayıt yenilemeyen öğrencilerin yeniden ders kaydı yaptırmaları halinde

geçen süreler öğrenim sürelerine sayılır.

Mazeret ve izin gerekçeleri

MADDE 50 – (1) Sağlık gerekçesiyle ilgili uygulama esasları aşağıda belirtildiği şe-

kildedir:

a) Sağlık gerekçesiyle yapılan başvurularda öğrencinin hangi programa kayıtlı olduğu

dikkate alınmaz.

b) Tez sınavına girip düzeltme alan öğrencilere rapor süresi kadar izin verilebilir.

c) Öğrencinin izinli sayılabilmesi için, öğrenci izin formu ve sağlık kuruluşlarından

alınmış sağlık raporu gereklidir.

(2) Askerlik gerekçesiyle ilgili uygulama esasları aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) Askerlik nedeniyle yapılan izin taleplerinde öğrencinin kayıtlı olduğu program dik-

kate alınmaz.

b) Tez sınavına girip düzeltme alan öğrencilere askerlik nedeniyle izin verilmez.

c) Askerlik gerekçesiyle yapılacak başvurular, Milli Savunma Bakanlığı tarafından be-

lirlenen askere sevk tarihini izleyen otuz gün içinde enstitüye verildiği takdirde değerlendir-

meye alınır.

ç) Askerlik gerekçesiyle yapılacak başvurular enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir.

d) Öğrencinin izinli sayılabilmesi için, öğrenci izin formu ve askere sevk belgesi ge-

reklidir.

(3) Maddi ve ailevi nedenlerle ilgili uygulama esasları aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilere, ilk yarıyıl

dâhil, maddi ve ailevi nedenlerle izin verilebilir.

b) Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavına girip düzeltme alan öğrencilere maddi ve ailevi

nedenlerle izin verilmez.

c) Maddi ve ailevi nedenlerle yapılacak izin başvuruları en geç ders kayıt haftası sonuna

kadar yapılır.

ç) Öğrencinin izinli sayılabilmesi için gerekli belgeler şunlardır:

1) Öğrenci izin formu.

2) Maddi nedenlerle yapılan başvurularda; çalıştığı kurumdan çalıştığına dair belge.

3) Ailevi nedenlerle yapılan başvurularda; ailesinin olağanüstü durumunu belgeleyen

yazılı bilgi ve/veya belge.

4) Kamu görevlilerinin Samsun dışı görevlendirmeleri nedeniyle yapılan başvurularda,

görevlendirme süresinin belirtildiği görevlendirme yazısı.

(4) Yurt dışı eğitim ile ilgili uygulama esasları aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) Yurt dışı eğitim amacıyla verilecek olan izinlerde eğitim programının öğrencinin

bağlı olduğu enstitüde kabul edildiği programla ilişkili olması ve öğrencinin o programdaki

gelişimine ya da programı tamamlamasına katkı sağlaması koşulu aranır.
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b) Yurt dışı eğitim nedeniyle yapılan izin taleplerinde öğrencinin kayıtlı bulunduğu

program dikkate alınmaz. Bu nedenle, yüksek lisans veya doktora programı ilk yarıyıl öğren-

cilerine yurt dışı eğitim gerekçesiyle izin verilebilir.

c) Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavına girip düzeltme alan öğrencilere yurt dışı eğitim

nedeniyle izin verilmez.

ç) Öğrencinin izinli sayılabilmesi için gerekli belgeler şunlardır:

1) Öğrenci izin formu.

2) Yurt dışı eğitimin öğrencinin bağlı bulunduğu programdaki gelişimine veya programı

tamamlamasına hangi açılardan katkı sağlayacağına dair yazılı bilgi.

3) Yurt dışında öğrenim göreceği kurumdan program süresinin de belirtilmiş olduğu

kabul belgesi.

Kayıt silme

MADDE 51 – (1) 8/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümlerine göre yük-

seköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorunları nedeniyle öğrenime

devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin, bu Yönetmelikle belirlenen hükümleri yerine ge-

tirmeyenlerin ve kendi isteği ile kaydını alanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

ON İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; ilgili mevzuat hükümleri

ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Senato

kararları, Yükseköğretim Kurulu kararları ve Üniversitelerarası Kurul tarafından alınacak ka-

rarlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53 – (1) 21/4/2013 tarihli ve 28625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan On-

dokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Muafiyet

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

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin

altıncı fıkrası hükümleri uygulanmaz.

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

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce doktora yeterlik sınavını başarıyla tamam-

lamış öğrenciler hakkında 35 inci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri ve sanatta yeterlik prog-

ramı öğrencileri için 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/95 

KARAR NO : 2015/466 

4733 Sayılı Kanuna Muhalefet, Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin 

iĢlenmesine iĢtirak etmeksizin, bunların konusunu oluĢturan eĢyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî 

amaçla satın almak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 15/09/2015 

tarihli ilamı ile 8/4, 3/5-1. cümle maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPĠS, 3000 TL ADLĠ PARA 

cezası ile cezalandırılan Nezmedın ve Lıaalıe oğlu, 04/07/1990 doğumlu, Romanya Uyruklu 

BEIHAN ISMAIL hakkında; 

A) 1-a) Sanık Beıhan Ismaıl'ın, Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga 

veya benzeri iĢaret bulunmayan tütün mamullerini ticarî amaçla bulundurmak, satıĢa arz etmek ve 

satmak suçunu iĢlediği sabit olduğundan, eylemine uyan 4733 sayılı Kanununun 8/4 maddesi 

gereğince, suçun iĢleniĢ biçimi, suçun iĢlendiği zaman ve yer ile sanıktan ele geçen eĢyaların 

sayısı ve değeri dikkate alınarak takdiren hapis cezası alt sınırdan, ek para cezası ise teĢdiden       

2 YIL HAPĠS ve 180 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

b) Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak TCK'nun 62 

maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 8 AY HAPĠS ve  

150 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

c) TCK'nun 52/2 maddesi gereğince sanığın Ģahsi halleri ve ekonomik durumu dikkate 

alınarak, sanığa verilen 150 gün karĢılığı adli para cezasının, takdiren bir gün karĢılığı 20,00 TL 

üzerinden hesap edilmek sureti ile sanığın (150x20=) 2000,00 TL adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, 

c) Sanığın neticeten 1 YIL 8 AY HAPĠS ve 3000,00 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

d) TCK 52/4 maddesi gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezaya ek olarak verilen 

3000,00 adli para cezasının miktarı ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer 

ay ara ile 20 eĢit taksitte ödemesine, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan 

taksitlerin tamamının tahsiline ve ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrilebileceğinin sanığa 

ihtarına, 

e) Sanığın cezasından baĢkaca kanuni veya takdiri artırım veya indirim yapılmasına yer 

olmadığına, 

f) Sanığın, mağdur kurumun vergi kaybından doğan zararının gidermemesi nedeni ile 

CMK 231/6-b, c maddesi uyarınca takdiren ve kanunen sanık hakkında kurulan hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına, 

g) Sanığın sabıkasının olmaması, kiĢiliği göz önüne alınarak sanığın bir daha suç 

iĢlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluĢtuğundan sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı 

cezanın TCK'nun 51 maddesi uyarınca ERTELENMESĠNE, hükümlü hakkında 51/3 maddesi 

uyarınca 1 yıl 8 ay süreli denetim süresi belirlenmesine, hükümlünün kiĢiliğini ve sosyal 

durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden 

veya uzman kiĢi görevlendirmeden geçirilmesine, sanığa 51/7-8 maddesi uyarınca denetim süresi 

içerisinde kasıtlı bir suç iĢlemesi halinde ertelenen cezanın infaz kurumunda çektirilmesine, 

denetim süresi iyi halli olarak geçirildiği takdirde cezanın infaz edilmiĢ sayılması hususunda 

ihtarat yapılmasına, 

h) Sanığa verilen erteli hapis cezasının mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanığın 

TCK.'nun 53. maddesinin 1. fıkrasının a, b, d bentlerindeki haklardan mahkum olduğu hapis 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 3 Nisan 2017 – Sayı : 30027 

 

cezasının 51/8 maddesi uyarınca infazı tamamlanmıĢ sayılıncaya kadar kısıtlanmasına; 53/3 

maddesi uyarınca hükümlünün cezası ertelendiğinden kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet 

ve kayyımlık yetkileri açısından kanunen kısıtlanmamasına; mahkûm olduğu hapis cezası 

ertelenen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun 

takdiren uygulanmamasına, 

2 - Her ne kadar sanık hakkında ayrıca 5607 sayılı Yasanın 3/5 maddesi uyarınca kamu 

davası açılmıĢ ise de; TCK'nun 44 maddesi dikkate alınarak eylem 4733 sayılı Yasanın 8/4 

maddesine uyduğundan bu kamu davası ile ilgili ayrıca karar verilmesine yer olmadığına, 

B) 1 - Sanıktan ele geçirilen ve bandrolsüz olduğu sabit olan toplamı kaçak eĢyaya 

mahsus tespit varakasında yazılı eĢyaların bizzat müsadereye tabi olması nedeniyle 5607 sayılı 

Yasanın 13. maddesinin atfı ile TCK 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESĠNE, 

2 - Sanığın sarfına neden olduğu 9,00 TL davetiye ücreti, terkin edilecek miktardan az 

olduğundan kamu üzerinde bırakılmasına. 

Dair verilen karar sanığa tüm yazıĢmalara rağmen tebliğ edilememiĢtir.  

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına Sanığın 

7 gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere baĢka bir yerdeki Asliye Ceza 

Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa 

geçirilmesi sureti ile Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz Yasa yoluna baĢvurabileceğine, 

Ġlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre 

ile ilanına karar verilmiĢ olup,  

Ġlan olunur. 1720 

————— 
ESAS NO  : 2012/735  

KARAR NO  : 2016/268 

Transit rejimi çerçevesinde taĢınan serbest dolaĢımda bulunmayan eĢyayı, rejim 

hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak, Suç EĢyasının Satın Alınması veya 

Kabul Edilmesi suçundan Stoyo ve Vasılka oğlu, 11/04/1991 doğumlu, Bulgaristan Uyruklu 

VASIL STOEV RAYNOV hakkında suç eĢyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan 

dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 165/1 maddesi uyarınca kamu davası açılmıĢ ise de yüklenen suçun 

sanık tarafından iĢlendiği sabit olmadığından sanığın CMK.nun 223/2-e maddesi uyarınca ayrı 

BERAATĠNE, kaçakçılık suçundan 5607 Sayılı Yasanın 3/3 maddesi uyarınca kamu davası 

açılmıĢ ise de yüklenen eylemin kanunlarda suç olarak tanımlanmaması nedeniyle sanığın 

CMK’nun 223/2-a maddesi uyarınca BERAATĠNE, karar kesinleĢtiğinde sanığa atılı eylemle 

ilgili olarak gümrük mevzuatı uyarınca iĢlem yapılması için karar kesinleĢtiğinde Trakya Gümrük 

ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne ihbarda bulunulmasına, yargılama giderinin kamu üzerinde 

bırakılmasına dair verilen hüküm tebligat ve yazıĢmalara rağmen ERHAN KAMALI'ya tebliğ 

edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ÎLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

3 - Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize 

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

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

baĢvurabileceğine, 

Ġlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre 

ile ilanına karar verilmiĢ olup,  

Ġlan olunur. 1878 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KOCAELĠ ĠLĠ, ĠZMĠT ĠLÇESĠ, ÖMERAĞA MAHALLESĠ, 297 ADA, 1 PARSELE KAYITLI 

815,04 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAġINMAZ ÜZERĠNDEKĠ KOMPLE BĠNA YAP-ĠġLET-

DEVRET MODELĠYLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kocaeli Ġli, Ġzmit Ġlçesi, Ömerağa Mahallesi, 297 ada, 1 parsele kayıtlı 815,04 m2 

yüzölçümlü taĢınmaz üzerindeki komple bina yap-iĢlet-devret modeliyle ihale edilecektir. 

2 - Firmalar, teklifleri ile birlikte iĢletme dönemi için teklif etmiĢ oldukları aylık kira 

bedelinin en az 3 katı kadar geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

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

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

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 26.04.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü/Evrak Birimine vermiĢ/ 

göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 27.04.2017 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 2942/1-1 

—— • —— 

BURSA ĠLĠ, KARACABEY ĠLÇESĠNDE BULUNAN TAġINMAZLARIN 

KAT KARġILIĞI ĠNġAAT ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Karacabey Şube Başkanlığından: 

1 - Bursa Ġli, Karacabey ilçesi, TavĢanlı mahallesi 8 ada, 11 nolu parselde kayıtlı 237,53 m² 

yüzölçümlü bahçeli ahĢap ev vasıflı taĢınmazın kat karĢılığı inĢaata verilerek ihalesi yapılacaktır. 

2 - Firmalar, 32.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―TavĢanlı mah. Bursa cad. Kızılay iĢhanı Kızılay Karacabey 

ġubesi kat:1 no:1 Bursa/Karacabey‖ adresinden 1.000,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.  

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 26.04.2017 günü saat 11:00’e kadar adresindeki Türk 

Kızılayı Karacabey ġube BaĢkanlığına vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 27.04.2017 günü saat 11:00’de TavĢanlı 

mah. Bursa cad. Kızılay iĢhanı Kızılay Karacabey ġubesi kat:1 no:1 Bursa/Karacabey adresinde 

Türk Kızılayı Karacabey ġube BaĢkanlığında açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 2950/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Onikişubat Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti OnikiĢubat Belediyesine ait Ġlimiz Kılavuzlu Mahallesi 8348 ada 5 nolu 

parselde kayıtlı 11.403,36 m2’lik tam taĢınmaz 19/01/2017 tarihli ve 2017/62 sayılı Belediye 

Encümen kararına istinaden satılacaktır. 

2 - Ġhale 25 NĠSAN 2017 SALI günü saat 14:00'de Akçakoyunlu Mah. ġekerdere Cad. 

No: 18/1 OnikiĢubat/KahramanmaraĢ adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen 

Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma 

Usulü Ġhale Yoluyla'' yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile satılacak olan taĢınmazın Muhammen Bedeli 6.271.848,00- TL (Altı Milyon, 

ĠkiyüzyetmiĢbir Bin, Sekizyüzkırksekiz TL.), Geçici Teminat Bedeli 188.160,00- TL (Yüzseksensekiz 

Bin, YüzaltmıĢ TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. 

4 - Ġhaleye iliĢkin ġartname ve ekleri 250,00 TL (Ġkiyüzelli TL) bedel ile Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

5 - Ġhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kiĢilerin Ġhale günü saat 13:00'a kadar Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine baĢvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten 

sonra yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

6 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler; 

• 2017 yılında Ġl Nüfus Müdürlüğünden alınmıĢ Kanuni Ġkametgâh Belgesi, (Gerçek KiĢi) 

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek KiĢi) 

• Ġhaleye katılacak gerçek kiĢinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek KiĢi) 

• Vekâleten iĢtirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin Ġmza Sirküsü, (Gerçek 

KiĢi) 

• Ortak GiriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi; iĢ ortaklığı 

oluĢturacak gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve 

ġartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

(Gerçek KiĢi)  

• Mevzuatı gereği Tüzel KiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmıĢ Tüzel KiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel KiĢi) 

• Ġhaleye giren kiĢinin tüzel kiĢiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna 

iliĢkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel KiĢi) 

• Tüzel KiĢiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli Ġmza Sirküsü, (Tüzel 

KiĢi) 

• Ġhaleye ĠĢtirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname, 

• SatıĢ Ģartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,  

• YatırmıĢ olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat 

Mektubu, 

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (OnikiĢubat Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden alınmıĢ) belge,  

7 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 2762/1-1 
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MUHTELĠF ÇEKERLĠ 42 ADET KANTARIN BAKIM, ONARIM, DAMGALAMA, AYAR 

VE PERĠYODĠK BAKIM ĠġLERĠ HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından: 

MUHTELĠF ÇEKERLĠ 42 ADET KANTARIN BAKIM, ONARIM, DAMGALAMA, 

AYAR VE PERĠYODĠK BAKIM ĠġLERĠ hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına 

göre açık ihale usulü ile T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda 

yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile 

devam edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:  

Ġhale Kayıt numarası  : 2017/136108 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : CUMHURĠYET CADDESĠ TURHAL/TOKAT  

b) Telefon ve faks numarası : 356 275 3530 - 356 275 3539  

c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr  

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

      internet adresi (varsa)  :  

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 42 Adet Muhtelif Çekerli Kantarın Bakım, Onarım, 

Damgalama Ayar ve Periyodik Bakımı 

b) Yapılacağı yer : Fabrika merkez ve bağlı ziraat bölge Ģeflikleri  

c) ĠĢin süresi  : Kampanya Öncesi Bakım, onarım, damgalama ve ayar 

iĢleri (90 Takvim günü), Kampanya Süresince periyodik 

bakım kampanya süresince (85-105 takvim günü)  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer:  : Muammer Tuksavul-Turhal ġeker Fabrikası  

b) Tarihi ve saati  : 13/04/2017 - 14:00 

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

6.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER 

FABRĠKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.  

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEġ) takvim 

günüdür.  

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

Diğer hususlar: 

ĠHALE KONUSU HĠZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERĠ HARĠÇ) 

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU ĠLE 4735 SAYILI KAMU ĠHALE SÖZLEġMELERĠ 

KANUNUNA TABĠ DEĞĠLDĠR. 2639/1-1 
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TAġINMAZLAR SATIġ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 

KÜTAHYA ĠLĠ, MERKEZ ĠLÇESĠ, PARMAKÖREN MAHALLESĠ 

Sıra Ada-Parsel Alan (m2) Geçici Teminat (TL) 

1 3999-1   7.044,65 12.500 

2 4000-1 14.087,91 25.000 

3 4002-1   4.909,61 10.000 

4 4002-2   3.070,65   7.500 

5 4006-1 11.397,15 17.500 

6 4009-1   6.331,00 12.500 

7 4011-1   4.556,29 10.000 

8 4012-1   9.332,81 15.000 

9 4016-2   6.204,88 12.500 

10 4021-1   4.879,77 10.000 

11 4025-4   3.126,54   7.500 

12 4026-3      672,61   2.500 

13 4031-1   5.071,78 10.000 

14 4032-4      738,65   2.500 

15 4037-1   1.756,20   5.000 

16 4039-1   5.797,11 10.000 

17 4044-1 13.017,99 20.000 

18 4045-1   7.281,44 12.500 

19 4047-1   6.365,59 12.500 

20 4050-1   4.080,91 10.000 

21 4051-1   4.004,70 10.000 

22 4051-2   4.937,96 10.000 

23 4052-1   3.523,22   7.500 

24 4054-1   8.158,30 15.000 

25 4055-1 10.306,90 17.500 

26 4059-5   1.007,96   5.000 

27 4061-1   5.726,34 10.000 

28 4063-1   5.269,78 10.000 

29 4065-7      920,43   2.500 

30 4069-2   2.874,68   7.500 

31 4070-3   2.857,20   7.500 

32 4072-2   1.248,77   5.000 

33 4075-1   2.909,90   7.500 

34 4075-2      418,73   2.500 

35 4075-3      447,02   2.500 

36*1 4015-5      177,10   2.500 

37 4077-1   4.712,23 10.000 
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Sıra Ada-Parsel Alan (m2) Geçici Teminat (TL) 

38 4078-5   1.368,33   5.000 

39 4080-2   3.514,65   7.500 

40 4081-1   4.840,03 10.000 

41 4082-1   5.850,08 10.000 

42 4084-3      475,38   2.500 

43 4088-2      476,59   2.500 

44 4089-1   2.608,81   7.500 

45 4089-2   3.002,07   7.500 

46 4090-1   7.933,81 12.500 

47 4091-2   7.172,66 12.500 

48 4092-1      663,78   2.500 

49 4096-1   3.396,55   7.500 

50 4097-1   5.796,50 10.000 

51 4098-1   5.282,31 10.000 

52 4099-2   1.258,12   5.000 

53 4102-1   3.865,97   7.500 

54 4103-1   1.043,60   5.000 

55 4104-1   8.794,66 15.000 

56 4106-1   6.072,20 12.500 

57 4107-1   2.252,88   7.500 

58 4108-1   9.250,98 15.000 

59 4110-1   6.302,45 12.500 

60 4112-2      853,57   2.500 

61 4112-8   8.032,08 15.000 

62 4113-2 11.637,68 17.500 

63 4113-3 10.615,91 17.500 

64 4117-2   9.339,17 15.000 

65 4121-1   8.377,80 15.000 

66 4121-2   7.936,31 12.500 

67 4123-1   6.186,15 12.500 

68 4124-1   5.937,42 10.000 

69 4125-1   3.063,04   7.500 

70 4126-1   4.284,47 10.000 

71 4134-1   5.106,49 10.000 

72*2 4063-2       80,32   2.500 

73 4136-4   1.482,99   5.000 

74 4137-1   6.717,07 12.500 

75 4138-4      725,04   2.500 

76 4141-3      665,70   2.500 

77 4142-2      484,27   2.500 

78 4145-1   2.105,60   7.500 

79 4147-1   5.389,05 10.000 
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Sıra Ada-Parsel Alan (m2) Geçici Teminat (TL) 

80 4174-13   1.938,19   5.000 

81 4148-1   5.504,70 10.000 

82 4149-1   6.404,29 12.500 

83 4150-1      966,04   2.500 

84 4150-3   2.455,63   7.500 

85 4152-2   2.654,10   7.500 

86 4152-6   1.403,69   5.000 

87 4154-1   2.177,54   7.500 

88 4155-3   1.682,81   5.000 

89 4156-2   3.550,47   7.500 

90 4157-7   1.500,00   5.000 

91 4159-2   1.608,92   5.000 

92 4161-1 11.146,45 17.500 

93 4162-1   5.622,92 10.000 

94 4163-1   7.492,29 12.500 

95 4164-1   1.576,71   5.000 

96 4165-1   5.876,65 10.000 

97 4168-5   3.671,16   7.500 

98 4169-1 20.754,92 30.000 

99 4171-1 15.953,53 25.000 

100 4172-1   8.669,29 15.000 

101 4174-7      647,17   2.500 

102 4179-5   1.260,94   5.000 

103 4179-6   1.496,94   5.000 

104 4184-3      795,18   2.500 

105 4185-8      697,04   2.500 

106 4195-1   1.440,37   5.000 

107 4196-1   1.201,08   5.000 

108*3 4075-11       63,47   2.500 

109 4203-1 10.306,28 17.500 

 

*1: Toplam 600 m2’de 1771/6000 hisse (177,10 m2),  

*2: Toplam 1.761,01 m2’de 8032/176101 hisse (80,32 m2), 

*3: Toplam 1258,83 m2’de 6347/125883 hisse (63,47 m2) 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.ġ. (ADÜAġ) tarafından Maliye Hazinesi 

adına kayıtlı yukarıdaki tabloda belirtilen taĢınmazların her biri ayrı ayrı 4046 sayılı ÖzelleĢtirme 

Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ―açık artırma usulü‖ uygulanmak 

suretiyle ―satıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. TaĢınmazların her biri için Ġhale ġartnamesi ve 

Tanıtım Dokümanı bedeli 200.-(ikiyüz) TL ve Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanının 
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bedelinin ödenerek teslim alınması için son tarih, 05.05.2017 (son baĢvuru tarihi) Cuma günü saat 

17:00’dir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak baĢvurular dikkate alınmayacaktır. ADÜAġ, Ġhale 

ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanının satın alınmasına iliĢkin son baĢvuru tarihini belirli bir tarihe 

kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son baĢvuru tarihinin sona 

ermesinden önce duyurulacaktır. 

1 - Açık artırma ihalelerinde, ihale konusu taĢınmazlardan birinin ihalesine teklif 

verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koĢuluyla birden fazla taĢınmaz için de teklif verilebilir. 

Verilen teklifler herhangi bir Ģartı içeremez ve birden fazla taĢınmaz için teklif verilmesi halinde 

bu teklifler birbiriyle iliĢkilendirilemez. 

2 - Ġhale konusu taĢınmazların açık artırma ihalelerine, tanıtım dokümanı ve ihale 

Ģartnamesi satın alanlardan ihale Ģartnamesinde belirtilen Ģartları sağlayan ve yukarıdaki tabloda 

belirtilen tutardaki geçici teminatı ADÜAġ’a teslim edenler/ADÜAġ’ın hesabına yatıranlar 

katılabilecek olup ihale konusu taĢınmazların açık artırma ihalelerinin tarih, saat ve yeri ile ihale 

Ģartnamesi kapsamında Teklif Sahipleri tarafından yerine getirilmesi istenen diğer hususlar son 

baĢvuru tarihinden sonra ADÜAġ tarafından Teklif Sahiplerine bildirilecektir.  

3 - Ġhalelere katılabilmek için ilgili Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanının satın 

alınması zorunludur. Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı; T.Halk Bankası Ankara MithatpaĢa 

ġubesi nezdinde bulunan ADÜAġ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu 

hesabına birden fazla taĢınmaz için ihaleye katılmak istenilmesi halinde taĢınmazların her biri için 

ayrı ayrı yatırılarak ve ―Ada-Parsel No, Ġhale ġartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli‖ ifadesini 

içerir Ģekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kiĢi, tüzel kiĢi veya ortak giriĢim grubunun 

ve/veya ortak giriĢim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karĢılığında, son 

baĢvuru tarihine kadar ADÜAġ’ın aĢağıda belirtilen adresinden ayrıca 04-05/05/2017 tarihlerinde 

Kütahya Belediyesi’nin Ali PaĢa Mah., Fatih Sultan Mehmed Bulvarı, Evliya Çelebi ĠĢ Merkezi 

No: 22 Kütahya adresindeki 3. Kat Komisyon Toplantı Salonundan temin edilebilir. Yatırılan 

bedel hiçbir surette iade edilmez.  

4 - ÖzelleĢtirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAġ 

ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.   

5 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 

6 - Ġhale konusu taĢınmazların yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı 

sermayeli Ģirketlere satıĢı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, satıĢın mümkün olup olmadığını önceden 

araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla 

yükümlüdür. 

7 - Ġhalelere iliĢkin diğer hususlar Ġhale ġartnamelerinde yer almaktadır. 

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Cumhuriyet Mah. Ġnkılap Sok. No: 4  D: 4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA 

Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48* www.aduas.gov.tr 

 2947/1-1 
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TEKĠRDAĞ SAĞLIK YERLEġKESĠ YAPIM ĠġLERĠ ĠLE ÜRÜN VE HĠZMETLERĠNĠN 

TEMĠN EDĠLMESĠ ĠġĠNE ĠLĠġKĠN ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME  

DANIġMANLIK HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Sağlık Bakanlığından: 

Tekirdağ Sağlık YerleĢkesi Yapım ĠĢleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi ĠĢine 

ĠliĢkin Ġzleme ve Değerlendirme DanıĢmanlık Hizmet Alımı iĢi 6428 Sayılı ―Kamu Özel ĠĢ Birliği 

Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ kapsamında açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir.  

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adı ve Adresi : T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 585 65 49 - 0 312 585 64 94 

c) Elektronik Posta Adresi : kamuozel_db@saglik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu danıĢmanlık hizmet iĢinin 

a) Niteliği, türü ve tutarı : Tekirdağ Sağlık YerleĢkesi Yapım ĠĢleri Ġle Ürün Ve 

Hizmetlerin Temin Edilmesi ĠĢine ĠliĢkin Ġzleme Ve 

Değerlendirme DanıĢmanlık Hizmet Alımı kapsamında 

teknik Ģartnamede belirtilen hizmetlerin; konusunda 

deneyimli bir firmadan alınması olup, ĠĢin teknik 

özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleĢme ekinde yer alan 

ve ihale dokümanını oluĢturan belgelerde 

düzenlenmiĢtir. 

b) Yapılacağı yer : Teknik MüĢavirlik Hizmetleri kapsamında yer alan 

tasarım denetimini kendi bürolarında ve/veya Ankara’da 

bürosu yoksa kuracağı irtibat bürosunda, yapım 

denetimini Yüklenici’nin Proje’ye ait Ģantiyesinde ve 

DanıĢman tarafından kurulacak olan Ģantiye kontrollük 

ofisinde sürdürecektir (telefon, fax, elektrik, su, gaz 

giderleri ve diğer tüm giderler, tefriĢ, büro makinaları, 

kırtasiye vb. DanıĢman tarafından karĢılanacaktır). 

c) ĠĢin baĢlama ve  

    bitirme tarihi : ĠĢler’in süresi; 4,5 (dörtbuçuk) yıl olup DanıĢman’a yer 

teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde 

baĢlayan, 6 (altı) ayı kesin projelerinin tamamı ve 

uygulama projelerinin bir kısmı aĢaması için, Yüklenici 

tarafından inĢaat ruhsatının alınmasından sonra Proje’ye 

ait yer teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yılı inĢaat (yapı 

denetimi) aĢaması ile kabul aĢaması (bu aĢamada 

uygulama projelerinin geri kalan kısmı da birlikte 

yürütülecektir) için, 2 (iki) yılı iĢletmeye geçiĢi 

müteakip Nihai Tamamlama Belgesi’nin imzalanmasına 

kadar geçecek olan süredir. 
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3 - Ġhalenin 

a) Usulü : 6428 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin altıncı bendine 

ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel ĠĢbirliği Modeli ile 

Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına 

Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin 

birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü. 

b) Yapılacağı yer : Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 

Kamu Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Ziya Gökalp Cad. 

No: 40 Kat: 6 Kızılay - Ankara 

c) Tarihi ve saati : 10.05.2017 - 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler. 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baĢvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin. 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve 

eki fiyat teklif formları. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen bilgi formları. 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren standart forma uygun 

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler. 

Ġsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 4.000.000,00 TL’ den az olamaz.  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eĢdeğer belgeler. 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 3 Nisan 2017 – Sayı : 30027 

 

Ġsteklilerin veya ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her birinin sağlam 

bir mali yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müĢavir 

tarafından onaylanmıĢ malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur.  

Ġsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beĢ yıllık ortalama cirolarının 

5.000.000,00-TL’ den daha düĢük olmaması gerekmektedir.  

Ġstekliler, son beĢ yıllık döneme iliĢkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli 

mali müĢavirlerce onaylanmıĢ malî tabloları sunması gerekmektedir. Söz konusu mali tablolar 

bilanço esasına tabi teĢebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek 

kazanç defterinden oluĢmalıdır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler. 

Ġsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri 

tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 150.000.000,00 TL veya ilan tarihindeki T.C Merkez 

Bankası kurundan dönüĢüm yapılarak hesaplanan tutara eĢdeğer yapımla ilgili benzer bir iĢin;  

DanıĢmanlık hizmetini en az % 80’i oranında gerçekleĢtirmek koĢuluyla, ihale konusu bir 

iĢi veya benzer bir iĢi gerçekleĢtirmeleri asgari Ģart olarak istenmektedir.  

Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ iĢ deneyimleri dikkate 

alınır. Birden fazla iĢ deneyimi, bunlar benzer iĢlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez. 

4.3.2. Personel Durumu KoĢulu. 

4.3.2.1. Yatırım Dönemi Teknik Personel Durumu 

4.3.2.1.1. Kilit personel 

Ġhale konusu DanıĢmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen Kilit Teknik Personelin çalıĢtırılması istenmektedir. 

4.3.2.1.2. Taahhüt Teknik Personel. 

Ġhale konusu DanıĢmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen Taahhüt Teknik Personelin çalıĢtırılması istenmektedir. 

4.3.2.2. ĠĢletme Döneminde Teknik Personel Durumu 

Ġhale konusu DanıĢmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen ĠĢletme Dönemi Teknik Personelin çalıĢtırılması istenmektedir. 

4.3.3. Metodoloji ve Organizasyon Yapısı 

Ġstekliler, ihale konusu iĢ için önerdikleri çalıĢma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje 

yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.3.4. Organizasyon Planı ve ĠĢ Programı 

Ġsteklilerin, iĢin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri ―Organizasyon Planı’’ ve 

Teknik Personele ait zaman çizelgesi ile çalıĢma planlarını gösterir ―ĠĢ Programı’’ nı teknik 

teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.3.5. Yönetim ve Teknik Personel Kadrosu 

Ġstekliler, ihale konusu iĢ için önerdikleri Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel için 4.3.2. 

maddesinde belirtilen belgeleri teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.4.1. Bu ihalede iĢ deneyiminde kullanılacak benzer iĢ; Kamu Özel ĠĢbirliği [Public 

Private Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI), Privately Financed Projects (PFP), vb.] 

Modeli ile yapılmıĢ Sağlık Tesisi yapım iĢinin kontrolörlük ve/veya denetim danıĢmanlığını 

yapmıĢ olmak benzer iĢ olarak değerlendirilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dıĢındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir. 
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6 - Ġhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde 

yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve iĢin adı belirtilerek Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün Halk Bankası Ankara Kurumsal ġubesi TR83 0001 2009 

4520 0044 0000 15 hesap numarasına 5.000,00.-TL yatırıldıktan sonra idarenin adresinden ihale 

dokümanı temin edilebilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Kamu Özel ĠĢ Birliği Daire BaĢkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - 

ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

11 - Birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi iĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi 

değildir. 2866/1-1 

————— 

TÜRKĠYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ĠLE TÜRKĠYE ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ KURUMU 

KAMPÜSÜ YAPIM ĠġLERĠ ĠLE ÜRÜN VE HĠZMETLERĠNĠN TEMĠN EDĠLMESĠ  

ĠġĠNE ĠLĠġKĠN ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME DANIġMANLIK  

HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ġle Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüsü Yapım 

ĠĢleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi ĠĢine ĠliĢkin Ġzleme ve Değerlendirme 

DanıĢmanlık Hizmet Alımı iĢi 6428 Sayılı ―Kamu Özel ĠĢ Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, 

Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adı ve Adresi : T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - 

Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 585 65 49 - 0 312 585 64 94 

c) Elektronik Posta Adresi : kamuozel_db@saglik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu danıĢmanlık hizmet iĢinin 

a) Niteliği, türü ve tutarı : Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ġle Türkiye Ġlaç ve Tıbbi 

Cihaz Kurumu Kampüsü Yapım ĠĢleri ile Ürün ve 

Hizmetlerin Temin Edilmesi ĠĢine ĠliĢkin Ġzleme ve 

Değerlendirme DanıĢmanlık Hizmet Alımı kapsamında 

teknik Ģartnamede belirtilen hizmetlerin; konusunda 

deneyimli bir firmadan alınması olup, ĠĢin teknik 

özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleĢme ekinde yer alan 

ve ihale dokümanını oluĢturan belgelerde 

düzenlenmiĢtir. 
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b) Yapılacağı yer : Teknik MüĢavirlik Hizmetleri kapsamında yer alan 

tasarım denetimini kendi bürolarında ve/veya Ankara’da 

bürosu yoksa kuracağı irtibat bürosunda, yapım 

denetimini Yüklenici’nin Proje’ye ait Ģantiyesinde ve 

DanıĢman tarafından kurulacak olan Ģantiye kontrollük 

ofisinde sürdürecektir (telefon, fax, elektrik, su, gaz 

giderleri ve diğer tüm giderler, tefriĢ, büro makinaları, 

kırtasiye vb. DanıĢman tarafından karĢılanacaktır). 

c) ĠĢin baĢlama ve  

    bitirme tarihi : ĠĢler’in süresi; 5,5 (beĢbuçuk) yıl olup DanıĢman’a yer 

teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde 

baĢlayan, 6 (altı) ayı kesin projelerinin tamamı ve 

uygulama projelerinin bir kısmı aĢaması için, Yüklenici 

tarafından inĢaat ruhsatının alınmasından sonra Proje’ye 

ait yer teslim tarihinden itibaren 3 (üç) yılı inĢaat (yapı 

denetimi) aĢaması ile kabul aĢaması (bu aĢamada 

uygulama projelerinin geri kalan kısmı da birlikte 

yürütülecektir) için, 2 (iki) yılı iĢletmeye geçiĢi 

müteakip Nihai Tamamlama Belgesi’nin imzalanmasına 

kadar geçecek olan süredir. 

3 - Ġhalenin 

a) Usulü : 6428 sayılı Kanunun 3’ üncü maddesinin altıncı bendine 

ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel ĠĢbirliği Modeli ile 

Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına 

Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin 

birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü. 

b) Yapılacağı yer : Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 

Kamu Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Ziya Gökalp Cad. 

No: 40 Kat: 6 Kızılay - Ankara 

c) Tarihi ve saati : 15.05.2017 - 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler. 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baĢvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  
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4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin. 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve 

eki fiyat teklif formları. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen bilgi formları. 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren standart forma uygun 

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler. 

Ġsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 5.000.000,00 TL’den az olamaz.  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eĢdeğer belgeler. 

Ġsteklilerin veya ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her birinin sağlam 

bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müĢavir 

tarafından onaylanmıĢ malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur.  

Ġsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beĢ yıllık ortalama cirolarının 

7.000.000,00-TL’ den daha düĢük olmaması gerekmektedir.  

 Ġstekliler, son beĢ yıllık döneme iliĢkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli 

mali müĢavirlerce onaylanmıĢ malî tabloları sunması gerekmektedir. Söz konusu mali tablolar 

bilanço esasına tabi teĢebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek 

kazanç defterinden oluĢmalıdır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler. 

Ġsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri 

tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 200.000.000,00 TL veya ilan tarihindeki T.C Merkez 

Bankası kurundan dönüĢüm yapılarak hesaplanan tutara eĢdeğer yapımla ilgili benzer bir iĢin;  

DanıĢmanlık hizmetini en az % 80’ i oranında gerçekleĢtirmek koĢuluyla, ihale konusu bir 

iĢi veya benzer bir iĢi gerçekleĢtirmeleri asgari Ģart olarak istenmektedir.  

Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ iĢ deneyimleri dikkate 

alınır. Birden fazla iĢ deneyimi, bunlar benzer iĢlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez. 

4.3.2. Personel Durumu KoĢulu. 

4.3.2.1. Yatırım Dönemi Teknik Personel Durumu 

4.3.2.1.1. Kilit personel 

Ġhale konusu DanıĢmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen Kilit Teknik Personelin çalıĢtırılması istenmektedir. 
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4.3.2.1.2. Taahhüt Teknik Personel. 

Ġhale konusu DanıĢmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen Taahhüt Teknik Personelin çalıĢtırılması istenmektedir. 

4.3.2.2. ĠĢletme Döneminde Teknik Personel Durumu 

Ġhale konusu DanıĢmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen ĠĢletme Dönemi Teknik Personelin çalıĢtırılması istenmektedir. 

4.3.3. Metodoloji ve Organizasyon Yapısı 

Ġstekliler, ihale konusu iĢ için önerdikleri çalıĢma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje 

yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.3.4. Organizasyon Planı ve ĠĢ Programı 

Ġsteklilerin, iĢin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri ―Organizasyon Planı’’ ve 

Teknik Personele ait zaman çizelgesi ile çalıĢma planlarını gösterir ―ĠĢ Programı’’ nı teknik 

teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.3.5. Yönetim ve Teknik Personel Kadrosu 

Ġstekliler, ihale konusu iĢ için önerdikleri Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel için 4.3.2. 

maddesinde belirtilen belgeleri teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler :  

4.4.1. Bu ihalede iĢ deneyiminde kullanılacak benzer iĢ; En az 20.000 m2 kapalı alana 

sahip Biyomedikal veya Biyoteknoloji veya BeĢeri Ġlaç Üretim, Test ve Analiz veya Referans 

laboratuvarlarını içeren bir kompleksin yapım iĢinin kontrolörlük ve/veya denetim danıĢmanlığını 

yapmıĢ olmak veya Kamu Özel ĠĢbirliği [Public Private Partnership (PPP), Private Finance 

Initiative (PFI), Privately Financed Projects (PFP), vb.] Modeli ile yapılmıĢ hastane yapım iĢinin 

kontrolörlük ve/veya denetim danıĢmanlığını yapmıĢ olmak benzer iĢ olarak değerlendirilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dıĢındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir. 

6 - Ġhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde 

yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve iĢin adı belirtilerek Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün Halk Bankası Ankara Kurumsal ġubesi TR83 0001 2009 

4520 0044 0000 15 hesap numarasına 5.000,00.-TL yatırıldıktan sonra idarenin adresinden ihale 

dokümanı temin edilebilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Kamu Özel ĠĢ Birliği Daire BaĢkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat :6 Kızılay - 

Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

11 - Birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi iĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi 

değildir. 2867/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

AĢağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkuller, Belediye Meclisimizin 06.05.2016 

tarih ve 295 sayılı kararıyla uygun görülerek, Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09.09.2016 

tarih ve 1724 sayılı kararı ile onaylanan, "Etimesgut Ġlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 48151 ada 1 

sayılı parsel ile 46932 ada 1 sayılı parselin arasında kalan parka iliĢkin ve imarın 46977 ada 2 

sayılı parsel ile 46949 ada 1 sayılı parselin arasında kalan parka iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı değiĢikliğine'' istinaden 3194 sayılı Ġmar Kanunu 18 ve 5006 sayılı Yasanın 1 ve 2 

maddeleri gereğince tanzim edilen 85311’nolu parselasyon planı 03.04.2017 tarihi itibarıyla 

Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 

85311 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Bağlıca Mahallesi DOP (Parktan) ihdas 2854/1-1 

————— 

AĢağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkuller, Belediye Meclisimizin 06.05.2016 

tarih ve 295 sayılı kararıyla uygun görülerek, Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09.09.2016 

tarih ve 1724 sayılı kararı ile onaylanan, "Etimesgut Ġlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 48151 ada 1 

sayılı parsel ile 46932 ada 1 sayılı parselin arasında kalan parka iliĢkin ve imarın 46977 ada 2 

sayılı parsel ile 46949 ada 1 sayılı parselin arasında kalan parka iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı değiĢikliğine'' istinaden 3194 sayılı Ġmar Kanunu 18 ve 5006 sayılı Yasanın 1 ve 2 

maddeleri gereğince tanzim edilen 85312'nolu parselasyon planı 03.04.2017 tarihi itibarıyla 

Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 

85312 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Bağlıca Mahallesi DOP (Parktan) ihdas 2853/1-1 

—— • —— 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm 

Anabilim 

Dalı 

Uzmanlık Alanı/ 

Aranılan ġartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilim. 

Böl. 

Protetik DiĢ 

Tedavisi 

Ġlgili alanda Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 
1 

PROF. 

DR. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Tıbbi 

Farmakoloji 

Ġlgili alanda Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 
1 

PROF. 

DR. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Sağlık Bilgi 

Sistemleri 

Teknikerliği 

- 

Biyoistatistik alanında 

doktora mezunu olmak ve 

Tıbbi Biyoloji alanında 

Doçentlik unvanına sahip 

olmak. 

1 
PROF. 

DR. 

 

BaĢvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz Ġnsan Kaynakları 

Direktörlüğü'ne Ģahsen/posta yolu ile yapılabilir.  

Ġlana baĢvuru ile ilgili belge/bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden 

ulaĢılabilir. 2953/1-1 
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6988 Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli
Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

6990 1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine
Ait 2002 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6992 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı
Kuvvetleri Genel Karargahı Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6994 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Geri Kabul
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

7006 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7008 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Turizm Örgütü (ATÖ) Arasında Türkiyede
Bir Temsilcilik İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

7009 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin
Korunması Sözleşmesine Ek İnsan Kopyalanmasının Yasaklanmasına İlişkin Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7010 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi
Arasında İki Yıllık İş Birliği Anlaşması 2010/2011’in Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

7011 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Türkiyedeki Işık Tatbikatı Sırasında Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak
Destek Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

7012 Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın
Geliştirilmesi Çok Taraflı Temel Anlaşmasına Değişiklikler Hakkında Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gizlilik
Dereceli Bilginin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

7014 Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İskan ve
İnşaat Bakanlığı Arasındaki Yapı Malzemeleri Alanında Mutabakat Zaptı ile Notaların
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7015 Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti Federal,
Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık
Alanında İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

7016 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre
Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
—   Sağlık Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
—   KTO Karatay Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri
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6959 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne
İlişkin Taraflar Konferansında Alınan Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

6960 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre
Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6961 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6962 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Çevre ve Ormancılık
Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6963 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Çevre, Doğa, Su ve Ormancılık Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6964 Tıbbi Ürün Sahteciliği ve Halk Sağlığına Tehditler İçeren Benzeri Suçlar Hakkında
Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6965 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6966 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım
Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İş Birliği Hakkında Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6967 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Senegal Cumhuriyeti Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İş
Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6968 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal
İş Birliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6969 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma
İş Birliğine Yönelik Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

6970 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guernsey Hükümeti Arasında Vergi Konularında
Bilgi Değişimi Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

6971 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında
Bilgi Değişimi Anlaşması ve Söz Konusu Anlaşmaya İlişkin Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6972 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi Konularında
Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6973 Doha Konferansında Kyoto Protokolünde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6974 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Habibe Kadiri Kız Okullarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6975 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su
Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6976 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6977 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik
Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6978 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Ormancılık
Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6980 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Ormancılık
Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6982 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal
Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6983 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık
Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun
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6942 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6943 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji
Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

6944 Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Madenler Alanında İş Birliğine
İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6945 Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar
Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

6946 Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve İtalya Cumhuriyeti Arasında
Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorunun Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6947 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6948 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6949 1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın
Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6950 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür
Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6951 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Turizm
Alanında İş Birliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6952 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm
Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6953 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak
Film Yapımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6954 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak
Film Yapımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6955 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi
ve İletişim Teknolojileri ve E-Devlet Alanında İş Birliği İçin Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6956 Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonuna Üye Devlet
Olarak Katılım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6957 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cibutide
Tika Program Koordinasyon Ofisi Kurulmasına ve Teknik İş Birliğine Dair Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

6958 Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti
İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Arasında Bilim, Teknoloji, Sanayi ve
Girişimcilik Alanında İş Birliğini Güçlendirmeye Yönelik Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
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