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YÖNETMELİKLER

Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü
eğitim ve öğretimi düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eği-
tim ve öğretim, araştırma, uygulama ve sınavlara 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) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde bi-

limsel eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı uygulanan programı,
ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri

çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğ-
retim üyesini,

d) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını yürütmek üzere, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş
kişiden oluşan komiteyi,

e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

f) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavını,
g) Enstitü: Gaziosmanpaşa Üniversitesinin lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitü-

lerini,
ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde ensti-
tüler için belirlenen anabilim/anasanat dallarını,

h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
i) Senato: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,
j) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel bir çalışmayı yansıtan dokümanı,
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k) Tez izleme komitesi: Biri öğrencinin danışmanı, biri ilgili enstitü anabilim dalı için-
den ve biri de aynı enstitünün diğer anabilim/anasanat dallarından gerek duyulması halinde
başka yükseköğretim kurumlarının ilgili anabilim/bilim ya da anasanat/sanat dalları öğretim
üyelerinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

l) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
m) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, ilgili yüksek lisans progra-
mının başvuru koşullarını yerine getirmiş olmak şartıyla öğrencinin başvurusu, enstitü anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Tezli ve
tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişler ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından be-
lirlenir.

(2) Üniversite bünyesinde, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zo-
runluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin plan-
landığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim prog-
ramlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler, ulusal kredi ile
AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, yüksek-
öğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer
hususlar YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Başvuru ve kabul 
MADDE 6 – (1) Üniversitede yürütülecek yüksek lisans programlarının adları, öğrenci

kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar,
enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Sena-
tonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;
a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları veya bu diploma yurt dışından alınmış ise YÖK

tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması, 
b) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan tü-

ründe en az 55 puana sahip olmaları,
c) YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları veya eş değerliği kabul

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmaları, 
gerekir. 
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diplo-

masına sahip olmaları veya bu diploma yurt dışından alınmış ise YÖK tarafından denkliğinin
kabul edilmiş olması gerekir.

(4) Anabilim/Anasanat dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı
ve Senatonun onayı ile tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşullarında YÖK
tarafından belirlenen asgari başvuru  koşulları dikkate alınarak değişiklik yapılabilir.
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(5) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, tezli ve tezsiz yüksek lisans prog-
ramlarına öğrenci kabulü LES puanı, mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı ve bilim sı-
navından (yazılı ve/veya mülakat) hangilerinin hangi oranda uygulanacağı ve kabul değerlen-
dirme usulü enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneği ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, bilimsel
araştırma ve yayın etiği zorunlu dersi dâhil en az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan
dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS
kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en
geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak
zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca danışmanın ve ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden de en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütüle-
bilir.

(5) Lisans dersleri yüksek lisans ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılmaz.
Süre
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, azami süre altı yarıyıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde gerekli başarı koşullarını yerine getireme-
yen, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen
öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler için ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üç yarıyılda
bu süreç tamamlanabilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve tezin yürütülmesinde danışmanlık yapacak Üniver-
site kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Öğ-
renci danışmanıyla birlikte belirleyeceği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.

(3) Danışman değişikliği ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile gerçekleşir. Gerektiğinde enstitü yönetim kurulu onayı ile danışman
değişikliği yapılabilir.
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Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. 
(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu öğrenciden 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. 

(3) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en
az biri de Üniversite  dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç
kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. 

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla il-
gili enstitüye gönderir. 

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla,
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 11 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve-
rilir. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/
anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin
sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir. 
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Tezsiz yüksek lisans programı 
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. 
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir. 

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

(4) Senatonun belirlediği esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda ye-
terlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. 
(6) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler Senato tarafından belirlenmiş olan

asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu
durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. 

Süre
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktoralı bir öğretim
görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. 

Diploma
MADDE 15 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK  tarafından onaylanmış adı bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 16 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri, geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme
ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. 

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en
az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42
kredilik on dört ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması
olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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(3) Doktora programlarında danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile  yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-
renciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders,
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(4) Lisans dersleri doktora ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir. 

Başvuru ve kabul
MADDE 17 – (1) Üniversitede yürütülecek doktora programlarının adları, öğrenci kon-

tenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar, ens-
titü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Doktora programına (tıp bilimleri hariç) başvurabilmek için adayların; 
a) Tezli yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranların tezli yüksek lisans

diplomasına, 100 üzerinden en az 70 veya muadili bir mezuniyet not ortalamasına ve ALES’ten
başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından be-
lirlenen ALES puanına sahip olmaları, 

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip
olmaları, 

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans diplomasına, lisans me-
zuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden en az 85 veya muadili mezuniyet not ortalamasına
ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato
tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları,

gerekir.
(3) Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı, mezuniyet not ortalaması,

yabancı dil puanı ile bilim sınavı (yazılı ve/veya mülakat) puanının hangi oranlarda uygulana-
cağı ve kabul değerlendirme usulü enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararıyla be-
lirlenir. Enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararıyla ek şartlar da belirlenebilir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. 

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lıklarının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile karar verilir.

(6) Tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunları-
nın lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen
TUS’tan alınmış temel/klinik tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az
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olmamak koşuluyla belirlenen ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların
ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının
lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato
tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta Temel Tıp
Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde
edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Klinik tıp puanı, TUS’ta Te-
mel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,3; klinik tıp bilimleri tes-
tinden elde edilen standart puanın 0,7 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Tıp bilimlerinde
doktora programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen mer-
kezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en
az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavla-
rından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek program-
ların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Sena-
tonun onayı ile karar verilir. Temel/Klinik tıp puanının veya ALES puanının %50’den az ol-
mamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. İl-
gili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yalnız temel/klinik tıp puanı veya
ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(7) Diş hekimliği doktora programlarına başvurabilmek için diş hekimliği fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen
DUS puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla belirlenen
ALES puanına sahip olmaları; dişhekimliği fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans
diplomasına (tıp, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in
sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES
puanına sahip olmaları gerekir. DUS puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak ko-
şuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. İlgili enstitü
yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yalnız DUS veya ALES puanı ile de öğrenci
kabul edebilir.

Süre 
MADDE 18 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Senato ta-
rafından belirlenen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği ke-
silir.

(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 Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Tez danışmanı atanması
MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. 

(2) Tez danışmanı Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından se-
çilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Senato ta-
rafından belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yüksek-
öğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak seçilebilir. 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.
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci
tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden ola-
bilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer. 

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi
ile kabul edilenler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. 

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından öneri-
len ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tara-
fından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.  Danış-
manın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.  Danışmanın
oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık olarak yapılır. 

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde düzenlenir. Yazılı sınavlarda
öğrenciye doktora yapacağı bilim dalıyla ilgili sorular sorulur. Yazılı sınavda başarılı olmak
için öğrencinin 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci
sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin sözlü sınavındaki başarı durumunu da değerlen-
direrek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla
bildirilir. 

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir. 

(6) Yeterlik sınavı jürisi, ders yükünü tamamlamış olsa bile yeterlik sınavını başaran
bir öğrencinin toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. 

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. İlgili yüksek lisans programına
ders ve diğer yükümlülüklerle ilgili intibakı, anabilim/anasanat dalının teklifi, enstitü yönetim
kurulunun kararı ile kesinleşir. 
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Tez izleme komitesi 
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması 
MADDE 22 – (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 önerisiyle ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. 

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya 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/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı 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 tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması 
MADDE 23 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur. 

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal
kontrol programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez ilgili enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir. 
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(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olmak üzere
danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.  Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli
düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bu-
lunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan
tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 24 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin nüshalarını danışmanına

teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşüyle tezin nüshalarını enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak ka-
zanır. 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 Üniversite ile ilişiği
kesilir. 

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-
zalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.  

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır. 
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(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az
yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere
en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az
42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-
tim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçile-
bilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 26 – (1) Üniversitede yürütülecek sanatta yeterlik programlarının adları, öğ-

renci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer ko-
şullar, enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve
Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların;
a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları veya bu diplomalar

yurt dışından alınmış ise YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması,
b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların, yüzlük sistemde en az

85 veya muadili mezuniyet not ortalaması, tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuracak olan-
ların ise yüzlük sistemde en az 75 veya muadili tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalaması
koşulunu taşıyor olmaları,

c) Lisans diplomasıyla başvuracak adayların, ALES’ten başvurduğu programın puan
türünden en az 80 puan, tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuracak adayların ise ALES’in
sözel kısmından en az 55 puan almış olmaları, 

gerekir. 
(3) Güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar ve diğer fakültelerin eşdeğer programla-

rından mezun olan öğrencilerin kabulünde, ALES puanı aranmaz.
(4) Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına ka-

bulünde ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo ince-
lemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için aday-
ların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten
kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belir-
lenir.

(5) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde ana dilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların gi-
rilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile karar verilir.

(6) Anabilim dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senato-
nun onayı ile sanatta yeterlik programlarına başvuru koşullarında, asgari koşulların altına in-
memek şartıyla değişiklik yapılabilir.

(7) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde değerlendirme esasları şunlardır:
a) Başvuran adaylardan bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına alınacakların

sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır.
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b) Adayların ALES puanlarının %50’si, yüksek lisans diploma notunun veya lisans dip-
lomasıyla başvuranlar için lisans diploma notunun %25’i ve yabancı dil sınavından aldıkları
puanların %25’inin toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar, en yüksek pu-
andan başlayarak aşağıya doğru sıralanır. Ancak güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar ve
diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olan öğrencilerin kabulünde lisans diploma
notunun %50’si ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %50’sinin toplamı ile bulunacak
puanlar, kontenjanın iki katına kadar, en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır. 

c) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında ALES puanının %50’si, yüksek lisans
derecesiyle başvuranların yüksek lisans mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle başvuran-
ların lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u, yazılı olarak yapılacak bi-
limsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının %20’si alınır. Yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat sınavından 50 puandan az alan aday başarısız sayılır. Bu şekilde
hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru
sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. 

ç) ALES puanı aranmaması durumunda, yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek
lisans mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet notunun
%25’i, yabancı dil puanının %25’i, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mü-
lakat sınavının %50’si alınır. Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat
sınavından 50 puandan az alan aday başarısız sayılır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın
en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâ-
hilinde öğrenciliğe kabul edilir.

d) Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen
aday değerlendirmeye alınmaz.

Süre 
MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Senato tarafından belirlenen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin  Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Danışman atanması
MADDE 28 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışmanı ve danışman ile öğren-
cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
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ve başlığını enstitüye önerir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman,
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik prog-
ramlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla
tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üni-
versite kadrosu dışından, doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri ile dokto-
ra/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması 
MADDE 29 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından belirlenen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur. 

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal kontrol programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. 

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışındaki yüksek-
öğretim kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı
olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olma-
ması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi veya sanatta yeterlik çalışması ba-
şarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin ilgili enstitüyle ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına
kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması
başarılı olamayanlar için talepleri halinde 27 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir. 

19 Haziran 2017 – Sayı : 30101                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sanatta yeterlik diploması
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci 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 dip-
lomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK Başkanlığına gönderilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 31 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri üniversite
dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı aday-
ları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Doktorada öğrenci, bilimsel hazırlığı
tamamlamadan doktora programından ders alamaz. Ancak yüksek lisans programlarında, bi-
limsel hazırlık programındaki bir öğrenci, dönemlik kredisi uygunsa bilimsel hazırlık dersle-
rinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. 

(3) Lisans programlarından alınacak dersler için bilimsel hazırlık programı ile ilgili de-
vam, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hu-
suslarda 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üni-
versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, lisansüstü programlardan
alınacak dersler içinse bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. 

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programlarına ilişkin diğer hususlar senato tarafından belirlenir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 32 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini arttırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-
sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. 
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(2) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
değildir. ALES ve yabancı dil şartları hariç lisansüstü programlara başvuru şartlarını taşıyanlar
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisans öğrencisi olanların özel öğrenci olarak ders alabil-
mesi için son sınıfta olması, alttan dersinin bulunmaması gerekir. 

(3) Not ortalaması esas alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından her yarıyıl başında
belirlenen kontenjan ölçüsünde özel öğrenci kabulü yapılır. Not ortalamasında eşitlik olması
durumunda, sırasıyla, varsa ALES puanı ve yabancı dil puanı dikkate alınarak bir sıralama ya-
pılır ve alınacak özel öğrenciler belirlenir. Özel öğrenci olarak kabul edilenler, her dönem en
çok dokuz kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğren-
ciler için açılmış derslere kaydolabilirler. 

(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak
Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün kurallarına
uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmemekle birlikte izledikleri
dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik durumu
belirtilir. 

(5) Özel öğrencinin, iki yılı geçirmemek kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerine göre,
bir lisansüstü programa kabul edilmesi hâlinde, özel öğrenci olarak almış olduğu ve kabul edil-
diği programla ilgili dersleri, yazılı başvurusu üzerine ve katıldığı programdaki kredi toplamının
yarısını geçmemek koşuluyla enstitü yönetim kurulunun onayıyla kazandığı programında yer
alan dersler yerine sayılabilir. 

(6) Özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciler, ilgili döneme ait katkı payını ödedik-
ten sonra ders seçim işlemlerini yapabilirler.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 33 – (1) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her yarıyıl sonunda

bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını enstitüye bildirir.
Kontenjanlar, enstitü kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.

(2) Yatay geçiş kontenjanları ve başvuru takvimi, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük
tarafından ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuru koşulları
şunlardır: 

a) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir
yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı bir lisansüstü programında bilimsel ha-
zırlık dışında en az bir yarıyılı tamamlamış ve alınan tüm dersleri başarmış öğrenci, lisansüstü
programlara yatay geçiş için başvurabilir. 

b) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, başvurduğu programın asgari giriş koşul-
larını sağlaması, programa en son dönemde son sırada kabul edilen en düşük başarı puanlı öğ-
rencinin başarı puanına eşit ya da daha yüksek bir puana sahip olması gerekir.

c) Genel not ortalamasının 100 puan üzerinden yüksek lisans için en az 75 puan ve dok-
tora/sanatta yeterlik için en az 85 puan veya muadili olması gerekir.

ç) Tezli lisansüstü programlara yatay geçişlerde tez dönemine başlamamış olmak ge-
rekir.

(4) Adaylar, yatay geçişle ilgili müracaatlarını, yatay geçiş başvuru takviminde belirtilen
tarih aralığında yaparlar.

(5) Enstitü, kabul edilecek adayları, yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik başarı
notlarını, aldıkları lisansüstü ders sayılarını ve kredilerini değerlendirerek sıralar. 
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(6) Yatay geçiş başvurusu, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının olumlu ve gerekçeli
görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ile karara bağlanır.

(7) Ders intibaklarına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. 
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 34 – (1) Hazırlık programları ve uygulamaları dâhil yüksek lisans, doktora

veya sanatta yeterlik giriş sınavlarını kazanan adayların listesi, enstitü yönetim kurulu kararı
ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Programlara girmeye hak kazanan adayların ka-
yıtları, Üniversitenin akademik takviminde belirtilen günlerde, Senato tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde yapılır. Sınavı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca belirtilen ta-
rihler arasında kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar
haklarını kaybederler. Kesin kayıt hakkını kazanmış adayların kayıtlarının yapılabilmesi için
özel öğrenci olanlar hariç adayın başka bir üniversitede/yüksek teknoloji enstitüsünde açılmış
lisansüstü programlarda kayıtlı olmaması gerekir. Aykırı bir durumun ortaya çıkması hâlinde,
ilgili mevzuata göre işlem yapılır. 

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başında
akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Öğrenciler her yarıyıl için
akademik takvimde belirtilen tarihlerde, enstitü kurulunca açılan dersler arasından danışmanı
ile birlikte seçim yaparlar. Katkı payı yükümlülüğü olanlar, ilgili döneme ait katkı payını öde-
dikten sonra ders seçim işlemlerini yaparlar. Bu işlemler tamamlanmadan öğrencinin kaydı ye-
nilenmiş sayılmaz. 

Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 35 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları asgari muhtevaya
uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır. 

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerileri üzerine
enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı dip-
loma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi
aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS
kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. 

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak belirlenen AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarda, zorunlu dersler öğrencinin alması gereken toplam kredi
miktarının yarısını aşamaz. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık
verilir.

(5) Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersinin lisansüstü eğitim sırasında alınması zo-
runludur.

(6) Ders sorumlularının doktora programı için en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki ya-
rıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması, yüksek lisans programı için
ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.
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(7) Yatay geçişler hariç öğrencinin enstitüye asıl öğrenci olarak kaydolmadan önceki
son iki yıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından alıp ba-
şardığı dersler, danışmanın görüşü ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü
yönetim kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu programa aktarılabilir. Ancak aktarılacak derslerin
toplamı, katıldığı programdaki kredi toplamının yarısını geçemez.

(8) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(9) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(10) Senatoca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi
için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir. 

(11) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında
ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edi-
lerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı
soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak
soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt
ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin il-
keler YÖK tarafından belirlenir.

(12) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve seminerlerin en az
%70’ine, uygulamalı ders ve uygulamaların ise %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şar-
tını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar alı-
nan dersler için devam şartı aranır. 

(13) Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda yeniden
kayıt yaptırır. Öğrenci, seçmeli dersten başarısız olursa danışmanın görüşü doğrultusunda ba-
şarısız olunan dersin yerine başka bir ders alabilir. Öğrenci, bir yarıyıl ders kaydı yaptıktan
sonra almadığı ya da alıp da başarısız olduğu seçmeli dersleri yerine danışmanının onayı ile
farklı dönemlerden seçmeli dersler alarak zorunlu toplam seçmeli ders kredisini tamamla-
yabilir.

(14) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, bir yarıyıl içerisinde
en fazla on beş kredilik ders alınabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında bir yarıyıl içerisinde
en fazla yirmi bir kredilik ders alınabilir.

(15) Sınav sonuçları, ders sorumlusu tarafından, sınav tarihlerinin bitiminden itibaren
en geç on gün içinde Üniversite bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. Sınav kâğıt ve evrakları, so-
nuçların sisteme girme işlemlerinin bitimini takip eden on beş gün içerisinde ilgili birimin öğ-
renci işlerine tutanak karşılığı teslim edilir. 

(16) Öğrencinin sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazda bulunması halinde, söz
konusu itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak ilgili enstitünün
öğrenci işleri birimine yapılır. Enstitü müdürü, öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komis-
yon kurar. Komisyon, sınav kâğıtlarını inceleyerek herhangi bir maddi hata bulunup bulunma-
dığını araştırır ve kesin kararını verir. Verilen karar, on beş gün içinde öğrenciye bildirilir.
Maddi hata dışındaki itirazlara ilişkin hususlar ise Senato tarafından belirlenir.
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(17) Bir yarıyılın not ortalaması, o yarıyılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı not or-
talamaları toplamının toplam kredi sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama,
virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü prog-
rama kabul edildiği tarihten itibaren almış ve/veya intibakının yapılmış olduğu derslerin tümü
dikkate alınarak hesaplanır. 

(18) Danışman, tez konusunun enstitü yönetim kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl ba-
şından itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer aka-
demik ve idari yük ve görevlerine ek olarak, yasal süresi dâhilinde kayıtlı olan öğrenciler için
uzmanlık alan dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür.
Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Diğer hükümler
MADDE 36 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü
alınarak YÖK kararı ile de belirlenebilir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar,
Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite, öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adlarını, başvurma ko-
şullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan
her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(4) Lisansüstü programlara başvuruda, YÖK’ün dönüşüm tablosu esas alınır.
(5) Enstitüler, YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları Rektör-

lüğün bulunduğu il dışında sürdüremez.
(6) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hüküm-
leri ile YÖK, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 10/5/2012 tarihli ve 28288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ga-

ziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır. 

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

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 36 ncı maddenin altıncı fıkrası uy-
gulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan ve-
ya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir. 

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Muş Alparslan Üniversitesinden:
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/2/2014 tarihli ve 28915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Al-
parslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin altıncı
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Lisansüstü derslerin başarı notları; 100 tam puan üzerinden hesaplanır. 100’lük
sistemdeki başarı notlarının 4’lük sistemdeki karşılıkları aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

4’lük Sistemdeki
100’lük Sistem Başarı Notu Katsayı Karşılığı

95-100 AA 4,00
90-94 BA 3,50
85-89 BB 3,00
75-84 CB 2,50
65-74 CC 2,00
00-64 FF 0,00

-- GR 0,00
-- DZ 0,00

”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ

MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/24)’DE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2017/21)

MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına
Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)’in 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Yetki almak isteyen A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılacak
olan başvuru, Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılır.

(2) Başvuru aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir:
a) MERSİS numarası.
b) Unvan ve adres.
c) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti veya kuruluş kanunu veya kuruluşuna dair resmi

karar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/2/2014 28915

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/11/2015 29536
2- 9/5/2017 30061

19 Haziran 2017 – Sayı : 30101                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



ç) Temsil ve ilzama yetkili şahısın orijinal imza sirküsü.
d) İnternet sitesi adresi ve yetkili şahısın e-posta adresi.
e) Akreditasyon belgesi.
f) Asansör periyodik kontrol faaliyetlerini kapsayan ve değeri en az 1.000.000 TL tu-

tarında olan mesleki ve mali sorumluluk sigorta poliçesi.
g) Muayene personelinin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, mesleği, tecrübe süresi,

tam zamanlı/dış kaynaklı olma durumu ve yetkisini tanımlayan personel listesi.
ğ) Tam zamanlı olarak istihdam edilen muayene personelinin Sosyal Güvenlik Kurumu

onaylı sigorta kayıtları.
h) Bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı, adresi ve vergi kayıt numarası.
ı) İçişleri Bakanlığı Ulusal Adres Veri Tabanından Bakanlık vasıtasıyla alınan bilgilerin

üçüncü taraflara aktarılmayacağına dair taahhütname.
i) Bakanlık veri tabanına uyumun sağlandığına dair taahhütname.
(3) Elektronik başvuru sisteminin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın res-

mi internet sitesinden yayımlanır.
(4) A tipi muayene kuruluşunun asansörler için TS EN ISO IEC 17020 standardına göre

akreditasyonu, elektrik ve hidrolik tahrikli asansörlerin periyodik kontrolünü kapsar. Akredi-
tasyon kapsamı yalnızca elektrik tahrikli veya hidrolik tahrikli asansörler olarak belirlenmiş
olan A tipi muayene kuruluşu, Bakanlık tarafından yetkilendirilmez.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ
VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı konaklama tesislerinin; sürdürülebilir turizm kap-

samında, çevrenin korunması, çevre bilincinin artırılması, çevreye olan olumlu katkılarının
teşvik edilmesi ve özendirilmesi, çevreye duyarlılık yönünde yaptığı çalışmaların değerlendi-
rilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletmesi Belgesi

veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi sahibi konaklama tesislerinin talebi üzerine Çevreye Du-
yarlı Konaklama Tesisi Belgesi başvurularını, başvuru için istenilen belgeleri, başvuruların de-
ğerlendirilmesini, çevreye duyarlı konaklama tesisi değerlendirme formu ve sınıflandırma ça-
lışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun

37 nci maddesine, 10/05/2005 tarihli ve 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 55 inci

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/7/2015 29417 (2. Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/9/2016 29824
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maddesine ve 8/7/2013 tarihli ve 2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hak-
kında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Başvurularının Değerlendirilmesine

İlişkin Usul ve Esaslar

Başvuru
MADDE 4 – (1) Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi başvuruları, belge sahibi

tarafından aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılır:
a) Başvuru dilekçesi (Ek-1)
b) Çevreye duyarlılık kriterleri başvuru formu (Ek-2)
Başvuru dilekçesi
MADDE 5 – (1) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-1), belge talebinde bulunan gerçek kişi

tarafından, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanır.
(2) Dilekçe ekinde yer alan bilgi ve belgelerin gerçeği yansıttığı beyan edilir.
(3) İşletmenin açık ve kapalı olduğu dönemlere ilişkin açıklamaya yer verilir.
(4) Dilekçe ekinde; Çevreye Duyarlılık Kriterleri Başvuru Formu ve Değerlendirme

Formunun birinci ve ikinci bölümlerinde bulunan kriterlere yönelik çalışmaları, faaliyetleri,
raporları ve belgeleri kapsayan, en fazla 30 dakika sürecek şekilde hazırlanan, ppt veya pdf
uzantılı sunumu içeren taşınır bellek istenir.

Çevreye duyarlılık kriterleri başvuru formu
MADDE 6 – (1) Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi talebi başvurularında çevreye

duyarlılık kriterleri başvuru formu örneği (Ek-2) düzenlenir.
Çevreye duyarlılık kriterleri başvuru formunda yer alacak bilgiler
MADDE 7 – (1) Çevreye duyarlılık kriterleri başvuru formunda;
a) Çevre yönetim politikası ve eylem planının amacı ve hedefi,
b) Çevre yönetim politikası ve eylem planının duyurulması veya elektronik ortamda

erişime açık olması,
c) Çevre yönetim politikası ve eylem planında üç aylık aralıklarla iyileştirmeye yönelik

gözden geçirme yapılması, değerlendirilmesi ve raporlanması,
ç) Su ve enerji tüketimi, kimyasal maddeler ve atık miktarlarına ilişkin verilerin peri-

yodik olarak ölçülmesi, izlenmesi, dokümante edilmesi, hedef belirlenmesi,
d) Eylem planının uygulanması amacıyla konusunda eğitim almış özel bir yetkilinin

tesis bünyesinde çalıştırılması ya da bu hizmetin işletmede uygulamadan sorumlu bir yetkili
ile birlikte bir uzmandan veya uzman firmadan alınması,

e) İşletme tarafından çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının
uygulanmasını temin etmek için personele periyodik olarak eğitim verilmesi,

f) Atık suların foseptik dışında bir sistemle bertaraf edilmesi,
hususlarının belirtilmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Başvurularının Değerlendirilmesi

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi taleplerinde;
a) Yapılan başvurular incelenerek uygun bulunan tesisler için çevreye duyarlı konakla-

ma tesisi talep inceleme raporu düzenlenir.
b) Yapılan inceleme sonucunda başvurusu uygun görülen tesisler, değerlendirme formu

uygulanması amacıyla sınıflandırma programına alınır.
c) Başvurusu uygun görülmeyen tesislerin durumları, gerekçeli bir yazı ile başvuru sa-

hibine tebliğ edilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Değerlendirme Formu ve Sınıflandırma

Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Değerlendirme formu
MADDE 9 – (1) Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi taleplerinin değerlendirilmesinde

Ek-3’te bulunan değerlendirme formu kullanılır.
(2) Tesis türlerine ve sınıflarına ilişkin puan barajları, değerlendirme formunda belir-

tilmiştir.
Sınıflandırma çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 10 – (1) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yö-

netmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca oluşturulan Sınıflandırma Komisyonu üyeleri tarafından,
tesis mahallinde Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri Değerlendirme Formu uygulanır.

(2) Tesis mahallinde Sınıflandırma Komisyonu üyelerine, başvuru esnasında dilekçe
ekinde elektronik ortamda verilen sunum en fazla 30 dakika sürecek şekilde yapılır.

(3) Söz konusu değerlendirme formu üç aşamadan oluşur. Birinci bölümde belirtilen
zorunlu kriterlere ilişkin maddelerin her birinden en az 1 puan almak kaydıyla toplamda formda
belirtilen bölüm asgari puanının alınması zorunludur. İkinci bölümde belirtilen kriterlerden
formda belirtilen bölüm asgari puanının alınması zorunludur. Birinci bölüm asgari puanının
alınamaması durumunda ikinci bölüme, ikinci bölüm asgari puanının alınamaması durumunda
üçüncü bölüme geçilmez ve başvuru olumsuz olarak değerlendirilerek sınıflandırma formu ça-
lışması sonlandırılır.

(4) Her üç bölüm puanlanarak Komisyon üyelerince verilen puanların ortalaması alınır
ve tesisin tür ve sınıfı için belirlenmiş olan asgari puanı aşıp aşmadığı tespit edilir.

(5) Yapılan sınıflandırma sonucunda tür ve sınıfı için belirlenmiş olan asgari puan ba-
rajını aşan tesislere Makam Oluru ile belge düzenlenir.

(6) Belge sahibi değişikliğinde, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde
belirtilen evrakın yeni belge sahibi adına, işletici değişikliğinde ise yeni işletmeci adına dü-
zenlenerek gönderilmesi için 30 gün süre verilir. Uygun evrakı gönderen tesisin belge devri,
aksi durumunda ise belgesinin geçerliliğini yitirmesi işlemleri Makam Oluruna bağlanarak yü-
rütülür.

(7) Turizm İşletmesi veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinde belirtilen tesisin türünün
değişmesi veya sınıfının yükselmesi sonucunda anılan belgelerin yeniden düzenlenmesinden
sonra, belge sahibine 30 gün süre verilerek bu süre sonunda tesis mahallinde Çevreye Duyarlı
Konaklama Tesisleri için Değerlendirme Formu uygulaması yapılır.

(8) Belirlenmiş olan asgari puan barajını aşamayan tesislerin talebinin uygun görülme-
diği, daha önceden belgesi bulunması durumunda ise belgesinin geçerliliğini yitirdiği Makam
Oluruna bağlanarak belge sahibine bildirilir.

(9) Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesinin düzenlenmesi ya da geçerliliğini yitir-
mesi durumunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine bilgi verilir.

(10) Bir yıl içerisinde aynı girişimci adına üst üste yapılan iki sınıflandırma sonucunda
talebi uygun görülmeyen tesislere ilişkin üçüncü başvuru, en son sınıflandırma sonucunun teb-
liğ tarihinden itibaren altı ay geçmiş olması halinde yapılabilir. Bir yılın hesabında ilk sınıf-
landırma tarihi esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ve Plaketinin Hazırlanmasına, Belge ve

Plaketlerde Yer Alacak Bilgilere İlişkin Esaslar

Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi düzenlenmesi
MADDE 11 – (1) Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesinde aşağıdaki bilgilere yer

verilir:
a) Tesisin adı.
b) Adresi.
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c) Türü ve varsa sınıfı.
ç) Belge sahibinin adı veya unvanı.
d) Tesisin tahsisli arazide bulunması durumunda mal sahibi.
e) Turizm işletmesi/kısmi turizm işletmesi belgesi tarih ve numarası.
f) Belge düzenlenmesine esas Makam Oluru tarih ve sayısı.
Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesini haiz işletmelere plaket düzenlenmesi
MADDE 12 – (1) Konaklama tesislerinin plaketlerinde tür ve sınıflarını gösteren ifa-

deler yeşil renkli düzenlenir. Ayrıca plaket üzerinde Çevreye Duyarlı Tesis ibaresi yer alır.
Puan ilavesi
MADDE 13 – (1) Konaklama tesisinin bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye göre yapılacak

puan ilavesinde, değerlendirme formunda bulunan illere ait 6 bölgeyi gösterir tablo dikkate
alınır.

(2) Çevreye duyarlı konaklama tesisi değerlendirme formu uygulamasında, tesislerin
termal turizm, kış turizmi, yayla turizmi veya kırsal turizme yönelik faaliyet göstermesi halinde
puan ilavesi değerlendirme formunda belirtilen şekilde yapılır.

Diğer hususlar
MADDE 14 – (1) Ek-3’te bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Değerlendirme

Formu, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama işletmelerinin talebi üzerine uy-
gulanır.

(2) Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi sahibi işletmeler iki yılda bir yeniden
sınıflandırılırlar. Bu süre verilen belge için geçerlilik süresi olmayıp, belge Bakanlıkça aksi
belirtilmediği sürece geçerlidir.

(3) Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeleri, Turizm İşletmesi veya Kısmi Turizm
İşletmesi Belgesine bağlı belge niteliğinde olduğundan söz konusu belgelerin iptali durumunda
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi de geçerliliğini yitirir.

(4) Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesinin geçerliliğini yitirmesi durumunda, te-
sise ilişkin söz konusu belge ve plaket Bakanlığa iade edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 22/9/2008 tarihli ve 27005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tu-

rizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Ve-
rilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kültür ve Turizm

Bakanlığından Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi almış olan konaklama tesisleri, bu
Tebliğin yayımlanma tarihinden itibaren bir yıl içinde, Ek-3’te bulunan Çevreye Duyarlı Ko-
naklama Tesisleri İçin Değerlendirme Formu ile sınıfları için belirlenen asgari standartları sağ-
larlar. Bu süre içerisinde 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 2 yıllık sürenin dolması
halinde, yeniden sınıflandırma için bu maddede belirtilen 1 yıllık sürenin dolması beklenir.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapan ve belgeleri uygun gö-
rülerek denetim programına alınan tesislerin başvuruları başvuru tarihinde yürürlükte olan
22/9/2008 tarihli ve 27005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm İşletmesi Belgeli Ko-
naklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ
No: 2008/3)’e göre sonuçlandırılır. Belge verilmesi uygun görülenler, 1 yıllık uyum süresinin
sonunda yeniden değerlendirmeye tabi tutulur.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2012/652 

KARAR NO : 2012/553 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : SANAM BAKHSHALIYEV 

SUÇ : 5683 Sayılı Kanuna Aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 18/11/2011 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 04/09/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında SANAM 

BAKHSHALIYEV suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza 

Mahkemesi'nin 04/09/2012 tarih ve 2012/19 Esas ve 2012/227 Karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında neticeten 2000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar 

verilmiĢ olup, sanık SANAM BAKHSHALIYEV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 

Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın talihinden itibaren 

15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 

 4540 

————— 

ESAS NO : 2012/714 

KARAR NO : 2012/630 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : RAYHIA MAMMADOVA  

SUÇ : 5683 sayılı Kanunun 26, TCK 53 Maddelerine Aykırılık  

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 2011 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 13/11/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

Kanunun 26, TCK 53 Maddelerine Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık 

(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 13/11/2012 tarih ve 2012/316 Esas ve 2012/530 karar 

sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2000 TL Ġdari Para Cezası ile 

Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık RAYHIA MAMMADOVA bulunamadığından 

gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, 

yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 

sayılacağı, Ġlan olunur. 4541 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ĠSTANBUL ĠLĠ, KAĞITHANE ĠLÇESĠ, MERKEZ (ARICILAR) MAHALLESĠ 

ARSA SATIġI KARġILIĞI GELĠR PAYLAġIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ): 

―Ġstanbul Ġli Kağıthane Ġlçesi Merkez (Arıcılar) Mahallesi Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir 

PaylaĢım ĠĢi‖ ihalesi Açık Ġhale Usulü ile yapılacaktır. (Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı SatıĢ, 

Devir, Ġntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir 

PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliğinin 26. maddesi) 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Ġstanbul Hizmet Binası 

Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5   34307 Halkalı 

Küçükçekmece / ĠSTANBUL 

b) Telefon numarası : (212) 495 40 40 

c) Faks numarası : (212) 495 12 95  

2 - Ġhale konusu arsa satıĢ karĢılığı gelir paylaĢım iĢinin; 

a) Niteliği, türü ve miktarı :  

Ġli Ġlçesi Mahallesi 

Ada 

No 

Parsel 

No Fonksiyonu 

Arsa Alanı 

(m
2
) Emsal 

Emsale Esas 

ĠnĢaat Alanı 

(m
2
) 

Ġstanbul Kâğıthane 
Merkez 

(Arıcılar) 

7755 4 
Ticaret + 

Konut Alanı 
11.166,71 m² 1,80 20.100,08 m² 

7756 2 
Ticaret + 

Konut Alanı 
3.588,88 m² 1,80   6.459,98 m² 

7756 3 
Ticaret + 

Konut Alanı 
7.736,39 m² 1,80 13.925,5 m² 

TOPLAM 22.491,98 m² 
 

40.485,56 m² 

7756 4 Cami Alanı 803,9 m² - 

  Park Alanı 531,17 m
2
 - 

 
b) Yapılacağı yer : Ġstanbul Ġli Kağıthane Ġlçesi Merkez (Arıcılar) Mahallesi 

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 1265 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Halkalı 

Atakent Mahallesi 221. Sok. No: 5   34307 Halkalı - 

Küçükçekmece / ĠSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 13.07.2017-11:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza 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 sirküleri,  

4.1.3. ġekli ve içeriği Teklif Alma ġartnamesinde belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. ġekli ve içeriği Teklif Alma ġartnamesinde belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya 

da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren 

belge.  

4.1.6. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına 

dair birinci oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiĢ belge, 

4.1.7. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair birinci 

oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiĢ belge, 

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

kriterler: 

4.2.1. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri: 

a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.2. ĠĢ hacmini gösteren belgeler: 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.  

Ġsteklinin cirosunun 45.000.000 TL’den, taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin 

gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım iĢlerinin parasal tutarın 27.000.000 TL’den az 

olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilecektir. 
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Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması durumunda; Bilanço veya eĢdeğer belgeler ile iĢ 

hacmini gösteren belgelerde yeterlik kriterinin ortaklardan herhangi biri tarafından karĢılanması 

yeterlidir. 

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

kriterler: 

4.4.1. Ġsteklinin ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerle ilgili iĢ deneyimini gösteren aĢağıdaki 

belgeler; 

Kamu veya özel sektörde ve tek bir sözleĢme kapsamında veya kendisine ait tek bir iĢ 

kapsamında, en az toplam 40.000 m² komple bina inĢaatını tamamladığını veya denetlediğini veya 

yönettiğini gösteren ĠĢ Deneyim Belgesi’nin (ĠĢ Bitirme, ĠĢ Durum, ĠĢ Denetleme, ĠĢ Yönetme) 

veya ilgili Belediyesinden alınmıĢ ilgili belgeler (yapı kullanma izin belgesi), 

4.4.2. Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması durumunda; ortaklığı teĢkil eden firmalarından en az 

birinin yukarıda belirtilen değerin % 70 ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az % 30’unu 

karĢılamak zorundadır. Ortaklığı teĢkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki Ģartın 

tamamını (% 100) karĢılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu Ģart aranmaz. Ortakların toplam 

yeterlikleri, asgari yeterlik koĢulunun altında olamaz. 

5 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Ġhale, yerli ve yabancı inĢaat firmalarına 

ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluĢlarıyla yapacakları ortak giriĢimlere açıktır. 

Ancak bu uluslararası bir ihale değildir. 

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) 

karĢılığı T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı (TOKĠ) Ġstanbul Hizmet Binası 

adresinden satın alınabilir.  

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

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı 

(TOKĠ) Ġstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No: 5 (Kanuni Sultan 

Süleyman Hastanesi karĢısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / ĠSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

8 - Bu iĢin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satıĢ karĢılığı satıĢ toplam gelirinin 

(ASKSTG)’nin % 2’sidir. Kesin teminat tutarı ise satıĢ toplam gelirinin (ASKSTG)’nin % 4’üdür. 

Teminat mektupları süresiz olarak düzenlenecektir. 

9 - Teklifler, Teklif Alma ġartnamesinin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek 

olup, herhangi bir Ģartlı teklif kabul edilmeyecektir. 

10 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

11 - Ġhale dosyasını Ġdare’den temin eden istekliler, ihale konusu iĢle ilgili sorularını, 

30/06/2017 tarihi saat 17:30’a kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile Ġdareye 

iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra Ġdareye ulaĢan sorular dikkate alınmayacaktır. Sorular 

ile ilgili cevapları oluĢturan ―Açıklama veya Açıklamalar‖ ile gerekli durumlarda düzenlenecek 

―Zeyilname veya Zeyilnameler‖, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en geç 2 (iki) gün 

önce tüm isteklilere Ġdare tarafından bildirilecektir. 5455/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Çankırı Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait aĢağıda bilgileri verilen arsaların satıĢı, 2886 Sayılı Devlet 

Ġhale Kanununun 35 inci maddesinin ―a‖ bendine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıĢtır. 

ĠHALESĠ YAPILACAK ARSALARIN BĠLGĠLERĠ: 

Mahallesi Ada / parsel Niteliği  Yüzölçümü Emsal 

Buğday Pazarı 395/199 Arsa (Konut Alanı) 6081.71 (m2) 3.00 

Muhammen Bedeli  

7.200.000,00 TL. (Yedi milyon iki yüz bin) 

Geçici Teminat (Muhammen Bedelin %3) 

216.000,00 TL. (Ġki yüz on altı bin) 

ĠHALE TARĠHĠ VE SAATĠ : 03.07.2017 günü saat 14.00 

 

Mahallesi Ada / parsel Niteliği  Yüzölçümü Emsal 

Abdülhalik 326/1 Arsa (Konut Alanı) 2346.00 (m2) 3.00 

Muhammen Bedeli  

2.381.190.00 TL. (Ġki milyon üç yüz seksen bir bin yüz doksan lira ) 

Geçici Teminat (Muhammen Bedelin %3) 

71.435,70 TL. (YetmiĢ bir bin dört yüz otuz beĢ lira yetmiĢ kuruĢ) 

ĠHALE TARĠHĠ VE SAATĠ : 03.07.2017 günü saat 14.30 

  

1 - Ġhale belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No: 15 adresinde 

bulunan Çankırı Belediyesi encümen toplantı salonunda encümence yapılacaktır. 

2 - ġartnameler ve tüm ekleri 09.30-12.00 ile 14.00-16.00 saatleri arasında Cumhuriyet 

Mah. Atatürk Bulvarı No: 15 ÇANKIRI adresinde bulunan Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında 

bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilecek ve aynı adresten 250 TL (ikiyüzelli) 

karĢılığında satın alınabilecektir. 

3 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, tekliflerini 03.07.2017 günü ihale saatine kadar 

sıra numaralı alındılar karĢılığında Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek 

Hizmetleri Müdürlüğüne imza karĢılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN GEREKEN BELGELER 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Ekli örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge, 

b) Gerçek kiĢi olması halinde T.C. numaralı Nüfus Cüzdanı, Nüfus ve VatandaĢlık 

Müdürlüğünden ihaleye iliĢkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ ikametgâh belgesi  
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c) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu 

tüzel kiĢinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca 

onaylanmıĢ olması gerekir). 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri,  

d.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi  

d.2. Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları Ġle tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

e) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

f) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 

g) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde ekli örneğine uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

h) Ekli örneğe uygun ihale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin 

yazılı beyanını vermesi.  

ı) Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname  

i) Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi vermesi, 

j) ġartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, 

k) Ekli örneğe uygun teklif mektubunu vermesi, 

l) Adli Sicil Kaydı (Ġsteklinin tüzel kiĢilik olması durumunda tüzel kiĢiliğin müdürü ile 

birlikte tüm ortakları ve ortağının da bir Ģirket olması halinde bu Ģirketin ortakları için de 

sunulması zorunludur.)Adli Sicil Kaydı olması halinde açıklamasını gösteren Mahkeme Kararı ya 

da yazısı sabıka kaydı ekinde bulunacaktır. 

Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (l) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir.  

Tüm belgeler yukarıda belirtilen biçimde hazırlanarak dıĢ zarfın içerisine konulduktan 

sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı-soyadı, ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe 

ait olduğu yazılır. Zarfın yapıĢtırılan kısmı, istekli tarafından kaĢelenmek suretiyle imzalanır. 

Ġstekliler tekliflerini en geç 03.07.2017 günü ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 

vermek zorundadırlar. 

4 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

Ġdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.  

Ġlan olunur. 5447/1-1 
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500 GR. 42 NOLU TĠREBOLU ÇAYI KUTU ĠSKELETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 

2.000.000 adet 500 gr. 42 Nolu Tirebolu Çayı Kutu Ġskeleti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 

Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.07.2017 günü saat 14.30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 5398/1-1 

—— • —— 
500 TON RAY SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/297305 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000   0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, 

     Türü ve miktarı adı : 60 E1 500 ton Ray satın alınacaktır. 

3 - Yukarıda belirtilen alım Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü 

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

belirtilmiĢtir.  

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Komisyon 

ġefliğine (GiriĢ kat, 11 nolu oda) 12/07/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. Ġhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 113 

nolu oda) 

5 - Ġhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Ġhale 

Komisyonu ġefliğinde (GiriĢ kat, 113 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; Ġhale doküman bedeli TeĢekkülümüz veznesine 100,00 TL. 

(KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu ġefliğinden (GiriĢ kat, 11 

nolu oda) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.     

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

tabi değildir. 5565/1-1 
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1 ADET KEMĠLÜMĠNESAN JEL GÖRÜNTÜLEME VE ANALĠZ  

SĠSTEMĠ ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

Üniversitemizde kullanılmak üzere Bilimsel AraĢtırma Projeleri Yönetim Birimi 

tarafından satın alınacak 1 Adet Kemilüminesan Jel Görüntüleme ve Analiz Sistemi Alımı ĠĢi, 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi 

(f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/291960 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 ġehitkamil/GAZĠANTEP 

b) Telefon ve faks numarası : (342)360 11 85 - (342)360 17 01 

c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Kemilüminesan Jel Görüntüleme ve Analiz Sistemi 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ġehitkamil AraĢtırma 

ve Uygulama Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği 

yere 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Ġstekliyle sözleĢme imzalanmasını müteakip iĢe baĢlama 

tarihinden itibaren 270 gündür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu ġehitkamil/GAZĠANTEP 

b) Tarihi ve saati : 17.07.2017 Pazartesi günü saat 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel Ġdari ġartnamesi 

madde 7.1’den görülebilir. 

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

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel Ġdari ġartnamesi 

madde 7.4’den görülebilir 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel Ġdari ġartnamesi 

madde 7.5’den görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel Ġdari ġartnamesi 

madde 7.6’dan görülebilir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
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7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, Ġdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50,00.-TL 

karĢılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının Halk Bankası 

Gaziantep Üniversite Ģubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 

yatırmak zorundadır.  

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

8 - BaĢvurular; Ġhalenin yapılacağı saate kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma 

Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 ġehitkamil/GAZĠANTEP/TÜRKĠYE adresine 

elden teslim edecektir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekliyle birim teklif bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 5561/1-1 

—— • —— 

SEKONDER (MERDANELĠ TĠP) KIRICI ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden: 

Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor ĠĢletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

1 Adet Sekonder (Merdaneli Tip) Kırıcı alımı iĢi Ģartnameler ile sözleĢme esasları dahilinde Açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/301333 

1 - Ġdarenin: 

A) Adresi : Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

ĠĢletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 12. Km.   

Bigadiç / BALIKESĠR 

B) Telefon ve Fax Numarası : 0 - 266 - 633 72 21 - 22 / 633 72 23 

C) Elektronik Posta Adresi (varsa) : bigadic11@etimaden.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın 

A) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Adet Sekonder (Merdaneli Tip) Kırıcı alımı 

B) Teslim Yeri : Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

ĠĢletme Müdürlüğü 

3 - Ġhalenin 

A) Yapılacağı Yer : Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

iĢletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/ 

BALIKESĠR 

B) Tarih ve Saati : 06/07/2017 PerĢembe Günü Saat:14.00 

4 - Ġhaleye Katılabilme ġartları ve Ġstenilen Belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. ġekli ve içeriği Ģartname ekinde yer alan teklif mektubunu,  

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 
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a) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. Ġstekli adına vekaleten iĢtirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiĢ vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde iĢ ortaklığı beyannamesini, 

4.1.7. Tüzel kiĢi tarafindan iĢ deneyimini göstermek için 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, 

4.1.8. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.1.9. Ġstekliler, Merdaneli Tip Kırıcı imali yaptığına dair belgeleri (katalog, broĢür, ve 

teknik doküman) ile aynı tip makinelere ait referans listesi vereceklerdir. 

4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ deneyimini göstermek 

üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 

bu ortak 4.1.6 maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

Teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

5 - Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste görülebilir ve 100,00 TL. (Türk Lirası) 

karĢılığı satın alınabilir. 

Ġhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler: 

- Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor ĠĢletme Müdürlüğü Yeniköy yolu 

üzeri 12. Km.   Bigadiç/BALIKESĠR (Tel: 0 - 266 - 633 72 21 - 22) 

6 - Teklifler en geç ihale tarihi olan 06/07/2017 PerĢembe Günü Saat: 14.00’e kadar 

ĠĢletme Müdürlüğümüz Ġnsan Kaynakları Birimi Evrak - HaberleĢme ve ArĢiv ĠĢlemlerine 

verilmiĢ olacaktır. 

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve 

ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp ĠĢletme 

Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 5595/1-1 
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KUM OCAĞININ AÇIK ARTTIRMA USULÜ ĠLE ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - AĢağıda nitelikleri belirtilen Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kum 

ocağının 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 

ihalesi yapılacaktır. 

3213 sayılı Maden Kanununun 16. maddesi ve Maden Kanunun 1 (a) Grubu Madenleri 

Uygulama Yönetmeliği’nin 6. maddesi hükümleri kapsamında, aĢağıda bilgileri verilen 1 (a) 

Grubu Maden (Kum-Çakıl-Ariyet) ocağının ruhsatlandırılmasıdır. 

Ġli : KÜTAHYA 

Ġlçesi  : GEDĠZ 

Köyü : Göynükören 

Kaynağın Cinsi : 1 (a) Grubu Maden 

Alanı (hektar) : 21114,4 m2 

Paftalar : K22B2 

Alan Koordinatları: 
 
 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 

Sağa (Y) 701445 701608 701598 701405 

Yukarı (X) 4309380 4309342 4309192 4309316 
 
2 - Ġhale Kütahya Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen Toplantı Salonunda Ġl Encümenin huzurunda 

29/06/2017 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır. 

3 - Ġhale Ġdari Ģartnamesi 150,00 TL’dir. Kütahya Ġl Özel Ġdaresi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü ve 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde mesai saatleri içinde temin edilebilir. 

4 - 1 (a) Grubu Maden (kum-Çakıl) ocağının Muhammen bedeli: 831.943,17 TL + KDV 

(%50 si PeĢin %50 si Altı aylık dilimler halinde Ġki eĢit Taksitle) olup, geçici teminatı 24.958,3 TL’dir. 

5 - Ġsteklilerin ihaleye iĢtirak edebilmeleri için; 

Gerçek KiĢiler; 

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti 

b) Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile 

varsa e-posta adresi, 

d) Onaylı Ġmza Sirküleri 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye iliĢkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Her sayfası imzalanmıĢ olan ġartname (ekleri ile birlikte) (Ģartname bedel makbuzu) 

g) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka 

teminat mektubu. 

Tüzel KiĢiler; 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi, 

b) ġirketin kuruluĢ statüsünü, son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya 

onaylı sureti 

c) ġirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı) 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve noter tasdikli 

imza sirküleri 

e) Vekâleten ya da temsilen ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye 

iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat 

mektubu. 

g) Her sayfası imzalanmıĢ olan ġartname (ekleri ile birlikte) (Ģartname bedel makbuzu) 

6 - Ġhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 

 5379/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Sultangazi Belediye Başkanlığından: 

1 - SULTANGAZĠ ĠLÇESĠ, UĞUR MUMCU MAHALLESĠ 2510 ADA 8 PARSEL 

ÜZERĠNDE KAT KARġILIĞI BĠNA ĠNġAATI YAPILMASI 2886 sayılı D.Ġ.K.’nun 35/a 

maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır. 

2 - Tahmini yatırım maliyeti: (YaklaĢık Maliyet Hesabı ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

Yapı YaklaĢık Maliyetlerine göre) 23.038.374,30 + KDV’dir. 

3 - Geçici teminat tahmini yatırım maliyetinin %3’ü olan 691.151,23 TL’dir. 

4 - ġartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı 

No: 54 Belediye Hizmet Binası Kat: 3 Sultangazi/ĠSTANBUL adresinde bulunan Fen iĢleri 

Müdürlüğü'nde görülebilecek ve 100,00-TL karĢılığında satın alınabilecektir. 

5 - Ġhale 13/07/2017 günü saat 11:00'de Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 54 

Belediye Hizmet Binası Kat: 1 Sultangazi/ĠSTANBUL adresinde, Belediye Encümeni Toplantı 

Odasında, Belediye Encümeni (Ġhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı D.Ġ.K.’nun 35/a 

maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

6 - ĠHALEYE KATILABĠLME ġARTLARI: 

Ġhaleye katılacak olanlardan aĢağıdaki Ģartlar aranır.  

Madde 7-1 Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler: 

A) Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi,  

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,  

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 

a- Gerçek kiĢi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,  

b- Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

(Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir.)  

c- Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin(a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D) Ġmza sirküleri,  

a- Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b- Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca 

veya Türk DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir.)  
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c- Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,  

E) Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de Ģubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gereklidir.) 

F) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu Ģartnameye ekli örneğine uygun olarak 

noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesi, (ihale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare 

ile yapacakları ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

G) Ġhale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmıĢ 

belge, 

H) Ġhale tarihi itibariyle SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta 

Müdürlüğünden alınmıĢ belge, 

Ġ) Bu iĢin ilan tarihinden sonra temin edilmiĢ tarih, sayı ve banka kaĢesini ihtiva eden çift 

imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamıĢ nakit kredisi ile kullanılmamıĢ teminat 

mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, 

(KullanılmamıĢ nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri en az iĢin 

tahmini yatırım bedelinin %10’dan az olamaz). 

J) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, 

K) Teknik personel taahhütnamesi, (noter onaylı olması zorunludur.) 

1) (1) Adet ġantiye ġefi, ĠnĢaat Mühendisi veya Mimar (En az 5 yıl deneyimli) 

2) (1) Adet Saha Mühendisi, ĠnĢaat Mühendisi (En az 1 yıl deneyimli) 

3) (1) Adet Makine Mühendisi, (En az 1 yıl deneyimli) 

4) (1) Adet Elektrik Mühendisi, (En az 1 yıl deneyimli) 

5) (1) Adet ĠĢ Güvenliği Uzmanı (En az C sınıfı belgeye sahip) 

L) Ġhale dosyası satın alındığına dair belge. 

M) Belediyemize borcu olmadığına dair belge 

7 - TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI: 

Teklifler aĢağıdaki belgeleri ihtiva edecek Ģekilde hazırlanacaktır.  

7-1-ĠÇ ZARF: 

Ġç zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir.  

a- Teklif mektubu (ekli örneğe uygun),  

Teklif mektupları ile teklif formları Belediyemizce verilen örneğine uygun olarak 

hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu Ģartname ve eklerinin tamamen 
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okunup, kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması 

zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya 

düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamıĢ sayılır. 

b- Ġç Zarfın Kapatılması: 

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp ve her sayfası istekli 

tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. 

Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. 

7- 2- DIġ ZARF:  

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir:  

a- Ġç zarf, 

b- Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri, 

c- Noter tasdikli imza sirküleri, 

d- Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli vekâletname, 

e- Geçici Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, (2886 sayılı Kanun’a uygun) 

f- Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve eki ortaklık sözleĢmesi, 

(Ortaklık sözleĢmesinin noter tasdikli olması zorunludur.) 

DıĢ zarfın kapatılması: 

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın 

üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu 

yazılarak kapatılacaktır.  

8 - TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ:  

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında Ġhale Komisyon 

BaĢkanlığına (Belediye Encümenine) Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 54 Sultangazi 

Belediyesi Hizmet Binası 1. Kat Sultangazi/ĠSTANBUL adresinde bulunan Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 

Kalemine verilecektir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine komisyon 

baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık 

adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon 

baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Komisyon BaĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) 

idarelerinin saat ayarı esastır. 

9 - Ġdare gerekçesini göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 5560/1-1 
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GM REGÜLATÖRLERĠNĠN BAKIM VE ONARIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/297066 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

      türü ve miktarı : 27 Adet DE 22000 ve DE 33000 tipi lokomotiflerde 

kullanılan GM regülatörlerinin bakım, onarım ve 

kalibrasyon iĢi teknik Ģartnameye göre yaptırılacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05.07.2017 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

05/07/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5607/1-1 

————— 
ARABA TAġIMA VAGON ĠMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 

10 SET ARA KUPLÖR KOMPLE SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/299833 

1 - Ġdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/ 

TÜRKĠYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 10 Set Ara Kuplör Komple 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğüne 13/07/2017 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 5608/1-1 
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ÇAMUR HAVUZUNUN TEMĠZLENMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Sahasında Bulanan Çamur Havuzunun Temizlenmesi iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale 

Edilecektir.  

Ġhale Kayıt No : 2017/297169 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız sahasında bulunan 2 ve 3 nolu toprak çamur 

havuzlarının temizlenmesi, 1ve 4 nolu havuzların tesviyesi 

ile hafriyatının alınması ve nakliyesi iĢi. Tahmini 28.260 

m³  

b) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi  : Yüklenici SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 7 iĢ günü 

içinde döküm izni aldıktan sonra 3 iĢ günü içinde yer 

teslimi yapılarak iĢe baĢlayacaktır.  

  40 takvim günü içerisinde iĢ bitirilmiĢ olacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 30.06.2017 Saat 10:00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5514/1-1 
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KAMYON ĠLE KĠMYEVĠ MADDE VE MALZEME TAġIMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

Dosya No: MIK-HZM-306 TP ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON ĠLE 

KĠMYEVĠ MADDE VE MALZEME TAġIMA ĠġĠ ―AÇIK ĠHALE USULÜ‖ ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/290905 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06100 

Çankaya/ANKARA  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 207 26 47 ve 0 312 286 73 74 - 0 312 286 90 73 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : ihale@tpao.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 3 (üç) yıl süreli 1’i (bir) tehlikeli madde taĢınmasında 

kullanılmak üzere toplam 3 (üç) adet kamyonun 

kiralanması 

b) Teslim Yeri : TP Adıyaman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm petrol 

sahalarına, sahadan sahaya, sahadan bölgelere, yeni 

keĢfedilecek tüm petrol sahalarına ve ihtiyaç 

duyulan tüm yerlere. 

c) ĠĢin Süresi : SözleĢme tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TÜRKĠYE PETROLLERĠ A.O. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ 

ANKARA 

  Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığı 6. Kat Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve Saati : 06.07.2017 / Saat 14.30 

4 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:  

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya Ġdarece ―Aslı 

görülmüĢtür‖ kaydı bulunacaktır. 

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

elektronik posta adresi; 

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

Belgesi; 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge; 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kiĢiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri; 

d) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

e) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi; 
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h) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge; (ĠĢ Deneyim 

Belgesi istenmiĢ ise) 

i) ĠĢ ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 

(a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. ĠĢ 

ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki 

belgeyi de vermek zorundadır. 

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname, 

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

gereken kriterler 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler.  

4.3.1. ĠĢ Deneyim Belgesi: Ġstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (ĠĢ Bitirme) ibraz edecektir. 

Ġstekli, teklif ettiği bedelin en az %25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir. 

ĠĢ ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. 

Ancak diğer ortak veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, asgari iĢ deneyim tutarının %30’undan 

az olamaz. 

4.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir:  

a) Treyler araçlar ile her türlü malzeme taĢıma iĢleri 

b) Kamyon araçlar ile her türlü malzeme taĢıma iĢleri 

c) Tanker araçlar ile her türlü yük taĢıma iĢleri 

5 - Ġhale dokümanı; 

TÜRKĠYE PETROLLERĠ A.O. Genel Müdürlüğü, Makina Ġkmal Daire BaĢkanlığı, Ġhale 

Müdürlüğü, 6. Kat 602 Nolu Oda adresinde görülebilir ve ġartname bedeli 100,-TL karĢılığı, 

Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: 

TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve Ģartname bedeli 

olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur.  

6 - Teklifler, 06.07.2017 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 

GELEN EVRAK SERVĠSĠNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Ġhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ 

kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 

toplamı üzerinden sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az AltmıĢ (60) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 5616/1-1 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Trabzon BeĢikdüzü Organize Sanayi 

Bölgesi 2’inci Etap alanına ait altyapı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 

geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : BeĢikdüzü OSB Müdürlüğü 4 Nolu Cad. No: 4 

BeĢikdüzü/TRABZON 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YaklaĢık 40,2 Ha. OSB alanına ait yol, betonarme duvar 

ve fore kazık, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve kamera 

sistemi inĢaatlarından müteĢekkil altyapı yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : BeĢikdüzü/TRABZON 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/11/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 37.576.000 TL 

f) Geçici Teminatı : 2.630.320TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 06/07/2017 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

fore kazık, drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 

Ġ) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Trabzon BeĢikdüzü Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının BeĢikdüzü 

OSB Müdürlüğü 4 Nolu Cad. No: 4 BeĢikdüzü/TRABZON adreslerinde görülebilir veya 500 TL 

karĢılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 

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

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

 5470/2-2 



19 Haziran 2017 – Sayı : 30101 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, ġanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) 

Batı Tarafı alanına ait altyapı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Gaziantep Karayolu 16. Km. ġANLIURFA 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YaklaĢık 407,60 Ha. OSB alanına ait yol, atıksu, 

yağmursuyu, yol menfez, içmesuyu ve kamera sistemi 

inĢaatlarından müteĢekkil altyapı yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : ġANLIURFA 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/11/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 46.706.917 TL 

f) Geçici Teminatı : 3.269.484,19 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 11/07/2017 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin % 7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 

Ġ) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya ġanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Gaziantep Karayolu 16. Km. 

ġANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. 

No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 5536/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

AĢağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmıĢ oldukları 
mevcut sözleĢmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranıĢ sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai iĢlem baĢlatılacağı ilanen duyurulur. 
 

Firma Unvanı HYB Numarası 

Standard/Kriter 

Numarası Fesih Tarihi Fesih Gerekçesi 

Korkmaz Asansör - Ali 

Korkmaz Esnaf 
27 - HYB - 4009 TS 12255 03.04.2017 

Yıllık Vize 

Yaptırılmadığından 

Yılmaz Yeninarcılar 
Yılmaz Otogaz ġahıs 

27 - HYB - 3986 TS 11939 28.04.2017 Firma Ġsteği 

Sayınlar Otomotiv Sanayi 

ve Ticaret Ltd. ġti. 
27 - HYB - 437 TS 12047 01.06.2017 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

 5613/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

DUYURU 

Çorum Barosu BaĢkanlığı’ndan alınan 15.05.2017 günlü yazıda; Murat ve Rukiye Oğlu, 
19549727026 TC Kimlik Nolu, 1979 doğumlu, Çorum Ġli, Alaca Ġlçesi; Bolatcık Köyü; Cilt 

No:0016, Aile Kütük No: 00025; Sıra No: 72’de kayıtlı Önder Erdoğan’ın, Baro Yönetim 

Kurulu'nun 26.04.2017 gün ve 2017/167 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi 

gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESĠNĠN 

ĠPTALĠNE karar verildiği ve bu kararın kesinleĢtiği bildirilmiĢtir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27. 

maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 5614/1-1 

—— • —— 
Bursa Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Müdürlüğümüzden, yurt dıĢı edilmek üzere Marian KELEMEN isimli Ģahıs adına kayıtlı 
olarak 01/05/2002 tarihinde F924716 no’lu taĢıt giriĢ - çıkıĢ formuna kayden iĢlemi yapılarak 

yurda giriĢi yapılan ve 03/05/2002 tarihine kadar süre verilen 2000 model, MI236DN plakalı, 

Mazda marka aracın halen yurt dıĢı edilmediği. 1 no’lu taĢıt takip programından yapılan 

sorgulaman tespit edilmiĢtir. 

Buna göre, söz konusu Ģahısın araç ile Geçici Ġthal Edilen Kara TaĢıtlarına ĠliĢkin 1 Seri 

No’lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 - 20/3. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı 
Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 03/06/2017 tarihli, 17160100CK001268 sayılı 

ceza kararı ile 03/06/2017 tarihli, 1160100ET000088 sayılı ek tahakkuk tanzim edilmiĢ olup, adı 

geçen Ģahısın yurt içi ve yurt dıĢı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligatlar yapılamamıĢtır. 

Bu nedenle, 03/06/2017 tarihli, 17160100CK001268 sayılı ceza kararı muhteviyatı 

6.500,00- TL’nin otuz (30) gün, 03/06/2017 tarihli, 17160100ET000088 sayılı ek tahakkuk 

muhteviyatı 16.000,00- TL’nin ise on beĢ (15) gün içinde Bursa Defterdarlık Muhasebe 
Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın 

yapılmıĢ sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 5615/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

15739 ada 6 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama - ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır.  

Ġlgililere ilanen duyurulur. 5555/1-1 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 

2017/242001 

2017/242048 

2017/242102 

2017/242113 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe ANKARA / Çankaya 

Adresi 

Namık Kemal Mahallesi, Milli 

Müdafaa Caddesi No: 18 

Bakanlıklar 

Tel-Faks 
TEL: 0 312 416 30 00 

FAKS: 0 312 416 34 00 

Posta Kodu 06420 E-Mail tmo.genel@tmo.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
EKODISAN 1 GOSTIVAR VO 

REPUBLICA MAKEDONIJA 

ECODĠSAN HAYVANSAL 

GELĠġĠM ÜRÜNLERĠ ÜRETĠM 

SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM 

ġĠRKETĠ 

Adresi 

PAVLE AVRAMOSKI SOKAĞI 

NO. 1/2 GOSTIVAR GOSTIVAR 

MAKEDONYA CUMHURĠYETĠ 

ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 

1924. CD. NO:6 MERKEZ / 

KARAMAN 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
40070114517358 3240426962 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
- 

KARAMAN TĠCARET VE 

SANAYĠ ODASI 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 30220140002961 10434 

6. Yasaklama  

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (X) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5546/1-1 



19 Haziran 2017 – Sayı : 30101 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 2017 – Sayı : 30101 

 

 



19 Haziran 2017 – Sayı : 30101 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 2017 – Sayı : 30101 

 

 



19 Haziran 2017 – Sayı : 30101 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 2017 – Sayı : 30101 

 

 



19 Haziran 2017 – Sayı : 30101 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 2017 – Sayı : 30101 

 

 



19 Haziran 2017 – Sayı : 30101 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 2017 – Sayı : 30101 

 



19 Haziran 2017 – Sayı : 30101 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 20.18.05 

Toplantı Tarihi ve No : 10.03.2017 - 153 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.03.2017 - 6239 AYDIN 

Denizli Ġli, Serinhisar Ġlçesi, Yüreğil Mahallesi, Yaka Mevkiinde bulunan Yaka 

Nekropolünün Ġzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22/06/2000 

tarih ve 9524 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edildiği, Müdürlüğümüz 

arĢivinde yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar 

kullanılarak hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, 

sit sınırlarını kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmıĢ koordinatlı kadastral haritanın ncz 

ortamında hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek 

üzere iletilmesinin talep edildiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 07/01/2015 tarih ve 47 

sayılı yazısı, bu parsellere ait krokinin hazırlanarak iletildiği Denizli Valiliği Kadastro 

Müdürlüğünün 26/01/2015 tarih ve 85 sayılı yazısı ve ekleri ile konuya iliĢkin Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13/02/2015 tarihli rapor 

okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve 

görüĢmeler sonucunda; 

Denizli Ġli, Serinhisar Ġlçesi, Yüreğil Mahallesi, Yaka Mevkiinde bulunan, Ġzmir II 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22/06/2000 tarih ve 9524 sayılı kararı 

ile tescil edilen Yaka Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli 

koordinatlı haritada gösterildiği Ģekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit 

sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması 

gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 09.06.906 

Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016 - 137 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.08.2016 - 5369 AYDIN 

Aydın Ġli, KuĢadası Ġlçesi, Türkmen Mahallesinde bulunan ve tapunun 409 ada, 4 parsel 

numarasında kayıtlı taĢınmaz üzerinde yapılan arkeolojik sondaj kazısına iliĢkin Aydın Arkeoloji 

Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 28/06/2016 tarihli raporun iletildiği Aydın Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10/05/2016 tarih ve 2704 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24/08/2016 tarihli rapor 

okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve 

görüĢmeler sonucunda; 

Aydın Ġli, KuĢadası Ġlçesi, Türkmen Mahallesinde bulunan ve tapunun 409 ada, 4 parsel 

numarasında kayıtlı taĢınmaz üzerinde arkeolojik sondaj kazısı sonucunda ortaya çıkarılan 

suyolunun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince TaĢınmaz Kültür 

Varlığı özelliği gösterdiği anlaĢıldığından tescil edilmesine, kararımız eki koordinatlı kadastral 

harita üzerinde gösterildiği Ģekliyle koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna, tespiti yapılan 

suyolunun ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili Belediyesince kapatılmasına, koruma alanı 

sınırları içerisinde Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir fiziki ve inĢai uygulama 

yapılmaması gerektiğine, taĢınmaz üzerindeki foseptik ve prefabrik yapının ilgili Müze 

Müdürlüğü denetiminde kaldırılıp bu alanda yapılacak arkeolojik sondaj kazısı sonuçlarına iliĢkin 

teknik rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesi gerektiğine, tescilli suyolunun güneyinde 

yapılacak hafriyat çalıĢmalarının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yapılması gerektiğine karar 

verildi. 
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Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 2017 – Sayı : 30101 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 20.18.03 

Toplantı Tarihi ve No : 10.03.2017 - 153 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.03.2017 - 6237 AYDIN 

Denizli Ġli, Serinhisar Ġlçesi, Höyük Mevkiinde bulunan Sam Höyüğünün Ġzmir II 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22/06/2000 tarih ve 9531 sayılı kararı 

ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edildiği, Müdürlüğümüz arĢivinde yapılan incelemelerde 

söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar kullanılarak hazırlanmadığının tespit 

edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, sit sınırlarını kapsayan ED 50 

koordinat sisteminde hazırlanmıĢ koordinatlı kadastral haritanın ncz ortamında hazırlanarak 

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere iletilmesinin talep 

edildiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 07/01/2015 tarih ve 45 sayılı yazısı, bu parsellere 

ait krokinin hazırlanarak iletildiği Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 26/01/2015 tarih ve 

84 sayılı yazısı ve ekleri ile konuya iliĢkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 16/02/2015 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin 

tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüĢmeler sonucunda; 

Denizli Ġli, Serinhisar Ġlçesi, Höyük Mevkiinde bulunan, Ġzmir II Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22/06/2000 tarih ve 9531 sayılı kararı ile tescil edilen Sam 

Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının kararımız eki 1/2500 ölçekli koordinatlı haritada 

gösterildiği Ģekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde 

yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 20.00.884 

Toplantı Tarihi ve No : 07.04.2017 - 155 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.04.2017 - 6417 AYDIN 

Denizli Ġli, Pamukkale Ġlçesi, KavakbaĢı Mahallesinde tespit edilen tescilsiz KavakbaĢı 

Höyüğü üzerinde tarım yapıldığı, höyüğün kuzey bitiĢiğinde eskiden yol ve kanal açılması 

sırasında hafriyat yapılarak kültür tabakalarının tahrip edildiği, höyük yükseltisinin çevresinde 

tarım yapıldığı, höyüğün doğusunda bir yapı kalıntısına ait taĢ malzemeler görüldüğü, yüzeydeki 

seramik parçaları incelendiğinde, değiĢik formda kap, pitos, tuğla parçalarına rastlanıldığı, 

seramiklerin Frig, Hellenistik ve Roma dönemine tarihlendiği belirtilerek KavakbaĢı Höyüğünün 

I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesinin talep edildiği Denizli Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 10/10/2014 tarihli rapor ve eklerinin iletildiği Denizli Valiliği Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğünün 13/02/2014 tarih ve 762 sayılı yazısı ve ekleri ile konuya iliĢkin Aydın 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06/04/2017 tarihli 

rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve 

görüĢmeler sonucunda; 

Denizli Ġli, Pamukkale Ġlçesi, KavakbaĢı Mahallesinde bulunan KavakbaĢı Höyüğünün, 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden sınırları kararımız eki haritada gösterildiği 

Ģekliyle tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inĢai 

uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 09.06.403 

Toplantı Tarihi ve No : 09.03.2017 - 152 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.03.2017 - 6185 AYDIN 

Aydın Ġli, KuĢadası Ġlçesi, Türkmen Mahallesinde bulunan, Ġzmir II Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09/05/2001 tarih ve 9965 sayılı kararı ile tescil edilen III. 

Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan ve tapunun 2010 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 

taĢınmaz üzerinde bulunan yapının Hamam, Sauna, Spa Merkezine dönüĢtürülmesi talebinin, 

tescilli sit sınırlarının Ġzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 

09/05/2001 tarih ve 9966 sayılı kararı gereğince irdelenerek hazırlanacak teknik rapor ve 

fotoğrafların iletilmesinden sonra değerlendirilmesine iliĢkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 22/07/2015 tarih ve 4009 sayılı kararı gereğince sit sınırlarının koordinatlı 

kadastral ve halihazır harita üzerine aplikasyonunun yapıldığının bildirildiği Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08/03/2017 tarihli rapor 

okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve 

görüĢmeler sonucunda; 

Aydın Ġli, KuĢadası Ġlçesi, Türkmen Mahallesinde bulunan, Ġzmir II Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09/05/2001 tarih ve 9965 sayılı kararı ile tescil edilen I. ve 

III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının kararımız eki haritada gösterildiği Ģekliyle uygun olduğuna, 

sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince Kurulumuzdan 

izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 20.01.52 

Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2017 - 160 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 02.06.2017 - 6614 AYDIN 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, Bademli Mahallesi, Bademli Ovası mevkiinde bulunan, 

Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.07.2009 tarih ve 2174 sayılı 

kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen, arkeolojik yerleĢim alanına iliĢkin 

tescil haritasının koordinatlı kadastral harita kullanılarak hazırlanmadığının yapılan incelemeler 

sonucunda tespit edildiği belirtilerek, sit sınırlarının koordinatlı kadastral harita üzerine aplike 

edildiğinin bildirildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 29/05/2017 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeleri 

üzerinde yapılan incelemeler ve görüĢmeler sonucunda; 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, Bademli Mahallesi, Bademli Ovası mevkiinde bulunan, 

arkeolojik yerleĢim alanının I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin kararımız eki 

koordinatlı kadastral haritanın uygun olduğuna, sit sınırları içerisine yapılacak her türlü uygulama 

öncesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı gereğince Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, karar verildi. 
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Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 2017 – Sayı : 30101 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 20.01.31 

Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2017 - 160 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 02.06.2017 - 6616 AYDIN 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, Alaattin Mahallesi, Yannı Tepe mevkiinde bulunan, Ġzmir II 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.07.2000 tarih ve 9568 sayılı kararı 

ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen, taĢınmaza iliĢkin tescil haritasının koordinatlı 

kadastral harita kullanılarak hazırlanmadığının yapılan incelemeler sonucunda tespit edildiği 

belirtilerek, sit sınırlarının koordinatlı kadastral harita üzerine aplike edildiğinin bildirildiği Aydın 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 29/05/2017 tarihli 

rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve 

görüĢmeler sonucunda; 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, Alaattin Mahallesi, Yannı Tepe mevkiinde bulunan Yannı 

Tepe Tümülüsü'nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin kararımız eki koordinatlı kadastral 

haritanın uygun olduğuna, sit sınırları içerisine yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı 

gereğince Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, karar verildi. 
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Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 2017 – Sayı : 30101 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 20.01.30 

Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2017 - 160 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 02.06.2017 - 6615 AYDIN 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, Dodurga Mahallesinde bulunan, tapunun 298, 299 ve 300 

parsel numaralarında kayıtlı, Ġzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 

05.08.2004 tarih ve 15 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen, Alaca 

Tümülüs'üne iliĢkin tescil haritasının koordinatlı kadastral harita kullanılarak hazırlanmadığının 

yapılan incelemeler sonucunda tespit edildiği belirtilerek, sit sınırlarının koordinatlı kadastral 

harita üzerine aplike edildiğinin bildirildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 29/05/2017 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin 

tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüĢmeler sonucunda; 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, Dodurga Mahallesinde bulunan, tapunun 298, 299 ve 300 

parsel numaralında kayıtlı, , Alaca Tümülüs'ünün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin 

kararımız eki koordinatlı kadastral haritanın uygun olduğuna, sit sınırları içerisine yapılacak her 

türlü uygulama öncesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, karar verildi. 
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Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 2017 – Sayı : 30101 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 20.01.8 

Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2017 - 160 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 02.06.2017 - 6617 AYDIN 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, Yukarı Mahallede bulunan, Ġzmir II Numarlı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 18.03.1992 tarih ve 2553 sayılı kararı ile I. Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescil edilen, Alacain Örenyerine iliĢkin tescil haritasının koordinatlı 

kadastral harita kullanılarak hazırlanmadığının yapılan incelemeler sonucunda tespit edildiği 

belirtilerek, sit sınırlarının koordinatlı kadastral harita üzerine aplike edildiğinin bildirildiği Aydın 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 29/05/2017 tarihli 

rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve 

görüĢmeler sonucunda; 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, Yukarı Mahallede bulunan, I. Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarına iliĢkin kararımız eki koordinatlı kadastral haritanın uygun olduğuna, sit sınırları 

içerisine yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince Kurulumuzdan izin alınması 

gerektiğine, karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Veysi KAYNAK’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı

Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene

Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (SGM: 2017/21)

— Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ

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

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


