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YÖNETMELİKLER

Atılım Üniversitesinden:
ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 15 – (1) Ders yükü, öğrencinin bir yarıyılda almakla yükümlü olduğu ders-
lerin kredi toplamı olup her yarıyıl için 30 kredidir. Not ortalamasına katılmayan dersler hariç
öğrenciler en fazla 33 kredi ders alabilirler. Öğrencilerin ders yükü, genel not ortalamalarının
en az 2,00 olması koşulu ile en fazla 7 kredi artırılabilir. Genel not ortalaması 2,50 ve üzeri
olan öğrencilerin ders yükü en fazla 12 kredi, 3,00 ve üzeri olan öğrencilerin ise 15 kredi artı-
rılabilir. Çift anadal ve yandal programlarına kayıtlı öğrencilerin alacakları toplam ders kredileri
bu sınırlamalara tabidir.”

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

—— • ——
Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/7/2012 tarihli ve 28340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) I, II ve III. dönem için her dersin uygulamalı çalışmalarında devamsızlık, mazeretsiz
olarak %20’yi geçmediği zaman öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak
kaydıyla, o ders kurulunun pratik sınavına girebilir. Telafi çalışması yapmayanlar ve devam-
sızlığı %20’den fazla olanlar ilgili dersin pratik sınavına giremez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Staj bütünleme sınavları: Dönem V öğrencileri için Haziran ayı, dönem IV öğren-
cileri için stajların tamamlanmasından en az onbeş gün sonra bütünleme sınavları açılır. De-
vamsızlıktan kalmamış olmak kaydıyla bütün stajları aldıktan sonra stajları dönem sonundan
önce bitiren dönem V öğrencilerinden bu tarihler dışında ara bütünleme ihtiyacı olanlar için
ilk staj grubunun gireceği staj sonu sınavı, bütünleme sınavı olarak kabul edilebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/6/2017 30098

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/7/2012 28340
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 19/8/2014 29093
2- 23/3/2015 29304
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Akademik takvim: Güz ve bahar yarıyılları ile Senato tarafından karar verilmesi

hâlinde yaz dönemini de kapsayan, yarıyıl esasına göre düzenlenen ve eğitim-öğretime başlama
ve bitirme tarihlerini gösteren dönemi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/Anasanat dalı: Enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat

dalını,
d) Anabilim/Anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen

eğitim-öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan
kurulu,

e) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: Anabilim/Anasanat dalının bilim/sanat dalı başkanlarından
oluşan kurulunu; anabilim/anasanat dalının, yalnız bir bilim/sanat dalını kapsadığı durumlarda
ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca
atanan öğretim üyesini,

g) DNO: Dönem not ortalamasını,
ğ) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan veya

incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,
h) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
ı) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüde

öğretim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
i) Enstitü müdürü: Üniversiteye bağlı enstitülerin müdürlerini,
j) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

enstitü müdürünün gösterdiği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

k) GNO: Genel not ortalamasını,
l) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği

gereği, enstitü yönetim kurulunca atanan, Üniversiteden veya Üniversite kadrosu dışından en
az doktora derecesine sahip öğretim elemanını, 

m) İntihal: Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini veya eserlerini bilimsel
kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi, 

n) Kredi: Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik
ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

o) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta
yeterlik programlarından oluşan eğitimi,

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                               6 Ağustos 2017 – Sayı : 30146



ö) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan tezli yüksek
lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
r) ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,
s) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları

bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı
bir metinden oluşan çalışmayı,

ş) Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu,
t) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel çalışmayı,
u) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına

rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç
öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ü) TÖMER: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezini,

v) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini
öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

y) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,
z) Yarıyıl: Başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yılda Senato tarafından belirlenen

güz ve bahar yarıyılı dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,
aa) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri

özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,
bb) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 4 – (1) Enstitü kurulu, anabilim/anasanat dallarındaki öğretim üyesi sayısı

ve mevcut imkânları dikkate alarak kontenjanlarla ilgili karar verir. Enstitü, öğrencinin kabul
edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının adlarını, her programa kabul
edilecek öğrenci sayısını, varsa öğrencilerde aranacak nitelikleri ve son başvuru tarihini ilan
eder. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Bu ilanda yabancı
uyruklu öğrenciler ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için de 
kontenjanlar ayrıca belirtilebilir. Adaylar, hangi anabilim/anasanat dalında eğitim görmek is-
tediklerini ilanda belirtilen başvuru süresi içinde enstitüye başvurarak bildirir ve en fazla iki
anabilim/anasanat dalına başvurabilir. Aday öğrencilerin kayıt işlemleri enstitü tarafından dü-
zenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirme jürisi, üç asıl ve iki yedek üyeden
oluşmak üzere anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu
kararı ile belirlenir. Değerlendirme sonuçları ile ilgili jüri kararı, sınavdan sonraki en geç üç iş
günü içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirilir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 5 – (1) Değerlendirme sınavlarında başarılı olup adları, enstitü müdürlüğünce

yapılan ilanda asıl aday listesinde yer alan öğrenci adayları; kendilerinden istenen bilgi ve
belgeleri, ilanda belirtilen süreler içinde enstitü müdürlüklerine teslim ederek kesin kayıtlarını
yaptırmak zorundadır. Bu süre içinde kaydını yaptırmayanlar yerine yedek listedeki öğrenci
adayları sıra ile davet edilir.
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(2) İlan edilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler.
(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar 
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde 

yürütülebilir. Yüksek lisans programları Senato kararı ile YÖK’e sunulur ve YÖK’ün uygun
kararı ile açılır.

(2) Yüksek lisans programları, yüksek lisans öğretimi yapan anabilim/anasanat dalları
ile aynı adı taşırlar. 

(3) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim 
faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.
Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler
ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli
ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, YÖK tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul 
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilme esasları şunlardır:
a) Adayların bir lisans diplomasına sahip olması veya lisans mezuniyet aşamasında

olması gerekir. Ancak, mezuniyet aşamasında başvuran öğrencilerin sınav tarihinden önce
mezuniyet belgesini teslim etmeleri gerekmektedir. Eğer lisans diploması yurt dışından alınmış
ise lisans diplomasının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

b) Adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu 
programın puan türünden en az 55 veya YÖK tarafından bu sınava eşdeğer kabul edilen sınav-
lardan bu puana karşılık gelecek olan taban puanı almış olması gerekir.

c) Adayların, enstitü kurulu tarafından belirlenen en az lisans not ortalamasına sahip
olması gerekir.

ç) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının ya da aldığı
eşdeğer puanın %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, varsa YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarından alınan puanın %10’u, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun %20’si alınarak
yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.

d) Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek
hesaplama yapılır. Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesinde adayın
lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı YÖK eşdeğerlik tablosuna göre 100 üzerinden 
karşılığına dönüştürülür ve 100 üzerinden bir bilim sınavı ve/veya mülakat yapılır. Bilim/Mülakat
sınavına girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.

e) Tezli yüksek lisans giriş sınavı başarı puanı 55 veya daha fazla olan adaylar, puan
sırasına göre sıralanır ve kontenjan dâhilinde asıl liste ile birlikte yedek liste de ilan edilir.
Başarı puanlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet not ortalaması ve 
yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

f) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans mezuniyet not 
ortalaması YÖK eşdeğerlik tablosu esas alınarak sıralanır ve yüksek lisans giriş puanı 
hesaplanır. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

g) Mezun olabilecek durumda olan adayların başvurusuna ilişkin ek koşullar Senato
tarafından belirlenir. 
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Tezli yüksek lisans programı
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını
sağlamaktır. 

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, uzmanlık alan dersleri, bir seminer dersi ve en az iki dönemlik tez çalışmasından
oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir ve krediden sayılmaz. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi
60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez 
çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Öğrenci her yarıyıl için ders kaydı yaptırmak zorundadır.
(4) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci danışmanının da görüşü alınarak 
doktora programındaki seçmeli derslerden de en fazla iki ders alabilir. Ayrıca, öğrenci 
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK ile diğer anabilim/anasanat dalı, enstitü
ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en fazla iki ders alabilir.

(5) Öğrenci, her yarıyıl tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt
yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin tez
danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar
verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan 
öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için
güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(6) Tezli yüksek lisans programları yurt içi ve yurt dışı ortak yüksek lisans programları
şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin teklifi,
öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenen
şekilde uygulanır. Yurt içi ile ilgili programlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato 
tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(7) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.
Süre 
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, iki yarıyıl süreli yabancı dil

hazırlık sınıfı ve/veya bilimsel hazırlık programı hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına 
bakılmaksızın dört yarıyıl olup program azami altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı 
koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında 
başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili
düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 10 – (1) Danışman atanması ve değişikliği aşağıdaki şekilde gerçekleşir:
a) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her 

öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın 
sonuna kadar enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleştirir. Tez danışmanı, Senatonun 
belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen 
niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde
enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi 
danışman olarak seçilebilir. 
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b) Öğrencinin talebi, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Benzer şekilde 
danışmanın gerekçeli talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü 
yönetim kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı değiştirilebilir.

c) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda 
enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez 
danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
Bu halde, öğrencinin çalışmalarını izlemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.

ç) Yer değiştiren ve/veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan 
danışmanlıkları, danışmanlarının da istemesi halinde süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(2) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, ikinci yarıyılın sonuna kadar, öğrencinin
danışmanı ile birlikte hazırladığı tez konusunu anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile enstitüye
önerir. Süresinde tez konusunu önermeyen öğrenci o dönem için kayıt yaptırmamış sayılır.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez 
danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya 2547 sayılı Kanunun
35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü 
programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt
yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 
artırılmasına anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu karar verir. 

(4) Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak 
danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması 
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini enstitünün tez

yazım kılavuzuna uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir 
olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki 
verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir. 

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı 
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danış-
manı, en az biri de kendi Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tez jürisi 
oluşturulurken biri başka Üniversiteden olmak üzere iki öğretim üyesi yedek üye olarak 
belirlenir.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği 
görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili 
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. Kabul kararı salt çoğunlukla verilmişse olumsuz oy kullanan 
üyenin/üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı 
başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
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(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri 
yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak
tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

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

Diploma 
MADDE 12 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen 

mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş
istenen sayıda 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 dip-
loması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzata-
bilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite
ile 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 enstitüye 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’e
gönderilir. 

Tezsiz yüksek lisans programı 
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konu-

larda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. 
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS kredisinden 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 değerlendirilir. Raporu başarısız bulunan öğrenci izleyen yarıyılda dönem 
projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda yeni bir yazılı rapor vermek 
zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış 
olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, öğrenci enstitü anabilim/anasanat dalı
kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer anabilim/anasanat dalı, enstitü ve
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en fazla üç ders alabilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir. 

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim olarak da yürütülebilir. 
Süre 
MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel 

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

Danışman atanması 
MADDE 15 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı 

başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere ve doktora derecesine
sahip bir öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. 

(2) Danışman, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. 
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(3) Öğrencinin talebi, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Benzer şekilde 
danışmanın gerekçeli talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü 
yönetim kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı değiştirilebilir.

Diploma 
MADDE 16 – (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. 
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için

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. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar 
MADDE 17 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

(2) Doktora programı, doktora öğretimi yapan anabilim/anasanat dalları ile aynı adı 
taşırlar. 

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 
toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, uzmanlık alan dersleri, seminer 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 kırk iki kredilik 14 ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi, yeterlik
sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir
ve krediden sayılmaz.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve 
enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. 

(5) Öğrenci her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine
kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin
tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine
karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan
öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için
güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

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

bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az
birini yerine getirmesi gerekir. 

(9) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı ortak doktora programları şeklinde de 
düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin teklifi, öğretim üyesi
ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlendiği şekilde uygulanır.
Yurt içi ile ilgili programlar, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yürütülür.
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Başvuru ve kabul 
MADDE 18 – (1) Doktora programına başvurabilme esasları şunlardır:
a) Fen Bilimleri Enstitüsü doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili bir lisans

veya tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş 
hekimliği, eczacılık, veteriner ve eğitim fakülteleri diplomasına; fen fakülteleri, fen-edebiyat
fakülteleri fen bölümü ve mühendislik fakülteleri mezunlarının ise lisans veya tezli yüksek 
lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında 
kazanılan uzmanlık yetkisine sahip veya mezuniyet aşamasında olmaları; Sosyal Bilimler
Enstitüsünün doktora programlarına başvuracak adayların ise ilgili bir lisans veya tezli yüksek
lisans diplomasına sahip veya mezuniyet aşamasında olmaları gerekir. Ancak, mezuniyet 
aşamasında başvuran öğrencilerin sınav tarihinden önce mezuniyet belgesini teslim etmeleri
gerekmektedir. 

b) Yüksek lisans diploması ile başvuranların, ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranların başvurduğu programın puan türünde 80 veya
ALES taban puanına karşılık YÖK tarafından belirlenen diğer sınavlardan eş değer taban puanı
almış olması gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının
4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puana sahip olmaları gerekir. 

ç) Doktora adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde;
ALES puanının ya da aldığı eşdeğer puanının %50’si, YÖK tarafından kabul edilen merkezî
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan
puanın %15’i, lisans veya varsa tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, mülakat
ve/veya yazılı sınav sonucunun %20’si alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

d) Doktora giriş sınavı başarı puanı 65 ve daha fazla olan adaylar puan sırasına göre 
sıralanır ve kontenjan dâhilinde asıl liste ile birlikte yedek liste de ilan edilir. Giriş sınavı başarı
puanlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans diploması ile başvurularda lisans, yüksek
lisans diploması ile başvurularda ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil 
puanları yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

(2) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı 
aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir. 

(3) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri 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 
yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar 
verilir. 

(4) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü
programlara kabulünde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için gerekli yüksek lisans ve doktora
şartlarını sağlamış olmak, TÖMER’in açacağı Türkçe dil bilgisi seviye tespit sınavında yeterli
olmak şartı aranır.

Süre 
MADDE 19 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programında süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili 
düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.
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(3) 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 ve genel not 
ortalaması 3,00’ın altında kalan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) 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. 

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı 
olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri ve ilgili tezsiz yüksek lisans programı bulunması halinde
tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Tez danışmanı atanması 
MADDE 20 – (1) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için,

başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
(2) Tez danışmanı; en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, Üniversite kadrosunda bulunan

öğretim üyeleri arasından, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak, enstitü 
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. 

(3) Danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını enstitü 
anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye 
önerir. Tez konusu ve başlığı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(4) Gerekli hallerde öğrencinin talebi, mevcut danışmanın görüşü ve anabilim/anasanat
dalı kurulunun gerekçeli önerisi alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştiri-
lebilir. Benzer şekilde danışmanın gerekçeli talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı değiştirilebilir.

(5) Yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları,
danışmanlarının da istemesi halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(6) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim 
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. 

(7) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda 
atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip
kişilerden olabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izlemeyi ve derslerini belirlemeyi 
birinci danışman yürütür.

(8) Azami öğrenci danışmanlık sayısı, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre 
belirlenir.

Yeterlik sınavı 
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin 

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

(2) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not 
ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci
yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

(3) Yeterlik sınavları yılda iki kez olmak üzere güz veya bahar yarıyılı içerisinde yapılır.
Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. 

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                               6 Ağustos 2017 – Sayı : 30146



(4) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen, enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek amacıyla danışmanın görüşünü alarak beş kişilik sınav jürisi kurar. Sınav
jürisi en az ikisi Üniversite dışından 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. Yeterlik sınavı
toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında bu
Yönetmeliğe göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı
durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü
içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçelerini tutanağa
eklemeleri gerekir.

(6) 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.

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

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına 
geçme şartları Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi 
MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanının görüşü

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

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

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

Tez önerisi savunması 
MADDE 23 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya 
reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda
kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı 
başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz
oy kullanan üye, gerekçelerini yazılı olarak bir tutanakla bildirmek durumundadır. 

(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. 
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(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-
Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı 
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması 
MADDE 24 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato 

tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü 
olarak savunur. 

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

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

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim 
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda 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 
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı öğretim 
elemanları, 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. Kabul kararı salt çoğunlukla verilmişse
olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu 
savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile
doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 19 uncu
maddenin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Doktora diploması 
MADDE 25 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili
enstitüye gönderir. 

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş istenen sayıda kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
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almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde 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 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’e gönderilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar 
MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını,

müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri
bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programları, sanatta yeterlik öğretimi yapan anabilim/anasanat
dalları ile aynı adı taşırlar. 

(3) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden 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 kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

(4) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul 
MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar 
mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek 
lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans 
derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak
koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES taban puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. 

(3) Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına 
kabulünde, ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek 
sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar
ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak
istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato
tarafından belirlenir. 

(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri 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 
yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar 
verilir. 
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(5) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul 
edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar Senato kararları
ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin
anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

(6) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü
programlara kabulünde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için gerekli yüksek lisans ve doktora
şartlarını sağlamış olmak, TÖMER’in açacağı Türkçe dil bilgisi seviye tespit sınavında yeterli
olmak şartı aranır.

Süre 
MADDE 28 – (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 
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) 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
Üniversitenin öngördüğü 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 
yarıyıl 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 
tezinde başarılı olamayanlara talepleri ve ilgili tezsiz yüksek lisans programının bulunması 
halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Danışman atanması 
MADDE 29 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için 

danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve
öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların 
konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

(2) Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta 
yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez
danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi
yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. Danışman, nitelikleri ilgili Senato tarafından 
belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri 
arasından seçilir. 

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 30 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, 

konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul
edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur. 
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(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve 
çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına 
sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim
eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal programı raporunu alarak danışmana ve jüri 
üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını 
danışmanına 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 dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı 
hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması 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 
itibaren 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. Kabul kararı salt çoğunlukla verilmişse olumsuz oy 
kullanan üyenin/üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul
edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı 
başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta
yeterlik çalışması başarısız 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 edilmeyen öğrencinin Üniversite ile 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 28 inci maddenin dördüncü 
fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Sanatta yeterlik diploması 
MADDE 31 – (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 istenen sayıda kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora 
diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir. 

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Bilimsel Hazırlık Programı, Özel Öğrenci, Yatay Geçiş, Başarı Notu

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü 
MADDE 32 – (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 Üniversite dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından almış olanlar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel 
hazırlık programı uygulanabilir. 

(2) Hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık 
programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları anabilim/anasanat dalı
akademik kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık 
programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik
derslerden her yarıyılda en fazla iki ders alabilir. Alınan bu lisansüstü programa yönelik dersler
öğrencinin lisansüstü programda alması gereken AKTS hesabına dâhil edilebilir. Bilimsel 
hazırlık programında lisans programlarından da ders aldırılabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden yeterli 
sayılma şartları, ders tekrarı, ilişik kesme ve diğer hususlar bu Yönetmelikteki esaslara uygun
olarak yürütülür.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla 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. 

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş 
olduğu programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı derslerinden en az CC, 
bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin ise en az CB notu alması gerekir.

Özel öğrenci kabulü 
MADDE 33 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü 
yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. 

(2) Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir. 
(3) Lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrenciler, lisansüstü eğitimde 

alacakları derslerin toplam kredi sayısının en çok %50’sini özel öğrenci olarak alabilir. Özel
öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Özel öğrenci konumundaki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde
diğer lisansüstü öğrencilere uygulanan ölçütler göz önüne alınır. Özel öğrenci konumundaki
öğrenciler aldıkları dersleri daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir. 

(5) Özel öğrenci olarak geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz. 
(6) Özel öğrenciler ders saati başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenecek

katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü 
MADDE 34 – (1) Yatay geçişlere ilişkin esaslar şunlardır:
a) İlgili enstitü bünyesindeki başka anabilim/anasanat dalında veya başka 

yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı
tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yoluyla her yarıyıl başında ilan edilen kontenjan
sayısınca öğrenci kabul edilebilir.
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b) Yatay geçişle alınacak öğrenci sayısı ve gerekli şartlar anabilim/anasanat dalı 
kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunca karara bağlanır. Yatay geçiş için başvuracak 
öğrencilerin dilekçelerine; kayıtlı bulunduğu programda aldığı dersleri ve notlarını, kayıt 
tarihini, okuduğu yarıyılları ve disiplin durumunu gösteren bir belgeyi eklemeleri gerekir.

c) Tez aşamasındaki öğrencilerin yatay geçiş talepleri; öğrencinin (b) bendinde belirtilen
belgeleri ve çalışma konusu ile ilgili durumu incelenerek anabilim/anasanat dalı kurulunun
önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

ç) Tezli ve tezsiz programlar arasında yatay geçiş talepleri, anabilim/anasanat dalı 
kurulu tarafından (b) bendinde belirtilen belgeler incelenerek ve öğrencinin programa geçişinin
uygun olup olmayacağına ilişkin bir rapor tutularak enstitüye bildirilmesi üzerine enstitü 
yönetim kurulunca karara bağlanır.

d) Yatay geçiş için öğrencinin, programın kabul şartlarını taşıması ve geldiği programda
devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek
lisans için 4,00 üzerinden en az 2,50, doktora için 4,00 üzerinden en az 3,00 ya da yüzlük not
sisteminde YÖK’ün belirlediği eşdeğerlik tablosundaki bu notlara karşılık gelen not olması
gerekir.

e) Yatay geçişler, her yıl ilan edilen tarihlerde yapılır. Öğrencinin kabul edildiği 
programlardaki intibakına, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim
kurulunca karar verilir.

f) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin, programını tamamlama süresi, daha
önce kullandığı süre de dâhil olmak üzere, bu Yönetmelikte yer alan programın süresidir.

g) Daha önce alınmış olan derslerin kabulü veya kredi eşdeğerliği ile öğrencinin 
derslerden muafiyeti, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu
tarafından belirlenir.

Lisansüstü dersler ve ders seçimi
MADDE 35 – (1) Lisansüstü dersler ile varsa ön şart dersleri, bunların kredi saatleri,

okutulacak yarıyıllar, sorumlu öğretim üyeleri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi
üzerine akademik takvimde belirtilen son tarihe kadar enstitü kurulunca kararlaştırılır ve
Senatonun onayından sonraki öğretim dönemlerinde uygulanır.

(2) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı 
diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen
kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen
AKTS’ye 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 Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır. 

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

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

(5) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanının onayı ile o
yarıyıl programda mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte
olduğu dersleri bırakabilir. Bu süre içinde ders ekleme ve çıkarma işlemlerini yapamayan 
öğrenciler, danışmanın uygun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının aracılığı
ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yarıyıl başladıktan sonra ilk iki hafta içerisinde ders 
ekleyebilir ve çıkarabilir.
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(6) Öğrencinin kaydolduğu bir dersin sınavına girebilmesi için; teorik derslere en az
%70 oranında, uygulamalara ise en az %80 oranında devam etmesi gerekir.

(7) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler güz ve bahar yarıyılı başında 
akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatta belirlenen ve enstitü müdürlüğünce
istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. 

(8) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan öğrencilerin danışmanlığı, danışmanın talebi,
anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışmanının üzerinden
düşürülür, öğrencinin yeniden kayıt yaptırması durumunda ise bu Yönetmelikteki danışman
atanmasına ilişkin hükümler yeniden uygulanır.

(9) İlan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan ve enstitü yönetim kurulunca mazeretleri
kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz, sınavlara alınmaz ve o yarıyıl 
almakla yükümlü oldukları derslerden başarısız sayılırlar. Bu hallerde geçen süreler azami 
sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.

Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 36 – (1) Öğrenciye verilecek ders başarı notu, her yarıyıl yapılan en az bir

ara sınav ve/veya proje, seminer, laboratuvar çalışmaları gibi yarıyıl içi çalışmalar notu, yarıyıl
sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması ilgili öğretim elemanının yarıyıl başında verdiği
ders işleyiş programı doğrultusunda belirlenir. Bir yüksek lisans veya doktora dersinin başarı
notu, ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalar notu ile yarıyıl sonu sınav notunun ağırlıklı 
ortalamasının toplamı ile bulunur. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin yeterli sayılması için aldığı tüm
derslerden yeterli, (CC) veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2,00 genel not ortalamasını
elde etmesi ve dönem projesinden yeterli olması gerekir. 

(3) Öğrencinin dersten yeterli sayılabilmesi için bu notun tezli yüksek lisans için en az
(CC) ve 2,50 genel not ortalaması, doktora için en az (CB) ve 3,00 genel not ortalaması olması
gerekir. Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için Senatoca
gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli 
biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

Ders başarı notları
MADDE 37 – (1) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu, o

derse ait yarıyıl içinde yapılan çalışmalarda sağlanan yarıyıl içi başarı notu ile yarıyıl sonunda
yapılan sınavlarda sağlanan başarı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl 
içinde yapılan çalışmalar; uygulama, ödev, kısa sınav, proje, seminer, laboratuvar ve benzeri
çalışmalardır. Yarıyıl sonu başarı notu, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı, öğrencinin harf notunu belirlemek için bağıl veya
mutlak değerlendirme sistemlerinden birini kullanır. Mutlak değerlendirme sisteminde 
aşağıdaki tabloya göre ham başarı notuna karşılık gelen harf notu verilir.

Ham Başarı Notu Harf Notu Katsayı
90 – 100 AA 4,00
85 – 89 BA 3,50
80 – 84 BB 3,00
75 – 79 CB 2,50
70 – 74 CC 2,00
60 – 69 DC 1,50
50 – 59 DD 1,00
30 – 49 FD 0,50
0 – 29 FF 0,00
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(3) Değerlendirmeler sonunda başarı değerleri şu şekildedir:
a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB),

(CC) notlarından birini almış olan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Doktora programında ise
bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) notlarından birini almış olan öğrenci o dersi başarmış 
sayılır.

b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında bir dersten (DC), (DD), (FD), (FF) 
notlarından birini alan öğrenci o dersi başaramamış sayılır. Doktora programında ise bir dersten
(CC), (DC), (DD), (FD), (FF) notlarından birini alan öğrenci o dersi başaramamış sayılır.

c) Enstitü yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilere, ilgili yarıyılın
son haftasına kadar ara sınav hakkı tanınır. Mazeretsiz olarak girmediği bir sınav için öğrenciye
sıfır notu verilir.

ç) Yarıyıl sonu sınavına giremeyen, girip başarısız olan ya da not yükseltmek isteyenler 
bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınav notu olarak 
değerlendirmeye alınır.

d) Kredisiz derslerin, seminerlerin ve dönem projesinin değerlendirmesi ile devamsızlık
ve mazeretli durumlarda; başarılı (S), başarısız (U), devamsızlık nedeni ile başarısız (DS), 
uygulamada başarısız (U) ve eksik (E) notlarından biri verilir. (S) notu; kredisiz dersleri başarı
ile tamamlayan öğrencilere verilir. (U) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
(S) ve (U) notları öğrencilerin GNO hesabında dikkate alınmaz. Yatay geçiş ve özel öğrenci
olarak enstitüye kaydolan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, anabilim/anasanat
dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca kabul edilen derslerin notu olduğu
şekliyle kabul edilir. Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışında eğitim gören
öğrencilerin yurt içi veya yurt dışında aldığı derslerin not girişleriyle ilgili esaslar Senato 
tarafından belirlenir.

(4) (DS) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir.
(DS) notu, dönem not ortalaması (DNO) hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

(5) (E) notu; yarıyıl sonu sınavına girmeyenlere verilir. (E) notu verilen her dersin eksik
sınavı, bu dersin verildiği yarıyılı izleyen ilk yarıyıl kayıt dönemi başlamadan önce yapılır.
Öğrencinin bu sınavda aldığı not, yarıyıl sonu sınavının notu olarak değerlendirilir. Bu sınava
girmeyen öğrencinin notu kendiliğinden (FF) veya (U) notuna dönüşür. Ancak, haklı ve geçerli
mazeret hallerinde anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun
onayı ile eksik sınavının süresi bir sonraki sınav döneminin sonuna kadar uzatılabilir. Bu 
durumda (E) notu DNO hesabında dikkate alınmaz.

Not ortalamaları
MADDE 38 – (1) Öğrencilerin başarı durumları her bir yarıyıl için dönem not 

ortalaması ve tüm yarıyıllar için de genel not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Dönem not
ortalaması, öğrencinin ilgili dönem derslerinden aldığı notların ve genel not ortalaması ise 
öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren bütün dönemlerin derslerinden almış
olduğu notların derslerin kredi değeri ile çarpımlarının toplamının toplam krediye bölünmesiyle
bulunan ağırlıklı aritmetik ortalama hesaplanarak elde edilir. Tekrar edilen derslerden en son
alınan not hem genel not ortalaması hesabında hem de derslerin ait olduğu dönemin dönem
not ortalaması hesabında dikkate alınır.

Ders saydırma
MADDE 39 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki bir lisansüstü

programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre
eksiltme koşulları, danışmanının ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile ders yüküne
sayılmak üzere enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Ders saydırma işlemleri öğrencinin
enstitüde ders kaydı yaptırdığı ilk yarıyılın ilk iki haftası içinde yapılır. Bu süre dışındaki 
başvurular dikkate alınmaz.
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(2) Danışmanının uygun görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile öğrencinin alması gereken ders yükünden fazla aldığı ve başardığı
seçmeli dersler, ders döneminde alıp başarısız olduğu seçmeli derslerin yerine sayılabilir.

Ders tekrarı
MADDE 40 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri, dersin verildiği 

yarıyılda kayıt yaptırarak başarmak zorundadır. Devam koşulunu sağlamayanlar derslere devam
etmek suretiyle tekrarlamak ve başarmak zorundadır. Öğrenciler, başarısız oldukları ve 
açılmayan seçmeli dersler yerine isterlerse danışmanının onayı ile diğer seçmeli dersleri alabilir.
Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla dersleri tekrarlayabilir veya seçmeli
dersler yerine danışmanınca kabul edilen dersleri alabilir. Bu durumda ders alma işlemi ders
kayıt süresi içinde danışman onayı ile yapılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz 
MADDE 41 – (1) Yarıyıl başarı notu sonuçları, akademik takvimde belirtilen süre 

içerisinde ilan edilir. Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. 
(2) Öğrenciler veya öğretim elemanları, maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının 

ilanından itibaren en geç bir hafta içerisinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı
olarak başvurabilirler. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, dersin sorumlu öğretim 
elemanı/elemanlarının görüşünü de alarak sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi
bir hata olup olmadığını belirler. Maddi hata olduğu belirlenirse enstitü yönetim kurulu 
kararıyla düzeltilir. Gerektiğinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı, anabilim/anasanat dalı 
kurulunun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olması koşuluyla, ilgili bölüm 
elemanlarından en az üç kişilik bir komisyon kurarak sınav evrakını incelettirir. Komisyon 
kararı, enstitü yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. 

(3) Maddi hatası tespit edilen not, enstitü tarafından en geç yedi gün içinde öğrenci
bilgi sistemine işlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 42 – (1) Enstitülerde yabancı dil hazırlık sınıfı, Üniversitenin Yabancı Diller

Yüksekokulu tarafından yürütülür. Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı enstitü öğrencilerinin;
kayıt, eğitim-öğretim, başarı ve muafiyet gibi işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre 
yürütülür.

(2) Tezli yüksek lisans programlarını kazanan öğrenciler, kabul edildikleri programda
yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu olması durumunda, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt 
yaptırmak, devam etmek ve başarmak zorundadırlar.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına
kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, iki yarıyıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi 
tamamlanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, eş zamanlı olarak yüksek lisans, ders,
seminer, tez gibi çalışmaları yürütemezler.

İlişik kesme
MADDE 43 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencilerin enstitü yönetim kurulu kararıyla 

ilişiği kesilir:
a) Bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak.
b) Kendi isteğiyle yükseköğretim programından ayrılmak istemek.
İzinli sayılma
MADDE 44 – (1) Lisansüstü öğrencileri, belgelemek koşuluyla, aşağıdaki nedenlerle

enstitü yönetim kurulu kararı ile izledikleri programlardan bir defaya mahsus olmak üzere iki
yarıyıla kadar izinli sayılabilir:

a) Meslekleri ve lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak öğretim amacıyla süreli olarak
yurt dışında veya aynı amaçla süreli olarak yurt içi bir kuruluşta görevlendirilmesi.
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b) Askerlikle ilgili mazeretlerinin bulunması.
c) Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin

olması.
ç) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu

ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
d) Birinci derecede yakınının hastalığı veya ölümü.
e) Tutukluluk hali.
f) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı

ile ara verilmesi.
g) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin
bulunması.

ğ) Enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.
(2) İzinli sayılma nedenlerinin ortaya çıkması hâlinde öğrencinin en geç 7 iş günü içinde

anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye başvurması ve gerekçelerini belgeleri ile
kanıtlaması zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışında lisans eğitimi alanlar 
MADDE 45 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin
usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 47 – (1) 7/9/2015 tarihli ve 29468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten 
kaldırılmıştır.

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

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 5 inci maddenin üçüncü fıkrası 
uygulanmaz. 

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

(3) 2016-2017 güz yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için azami süre başlangıcı
2016-2017 güz yarıyılı olarak kabul edilir.

Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden: 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2017 tarihli ve 30108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Çift anadal programı, ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve
Senatonun onayı ile açılabilir. Çift anadal, ön lisans diploma programları ile diğer ön lisans
programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları
arasında yapılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Genel ağırlıklı not ortalaması birinci sınıf sonunda 2.00, ikinci sınıf sonunda 2.00,
üçüncü sınıf sonunda 2.00 ve 4 üncü sınıf sonunda 2.00’ın altında olan öğrenci bir üst sınıftan
ders alamaz, alt yarıyıllardan başarısız olduğu dersleri tekrar eder.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/2/2013 28559

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 24/2/2014 28923

2- 8/3/2015 29289

3- 28/1/2017 29962

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/6/2017 30108
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TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TEKNİK SERVİSLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM 2016/17)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: SGM 2017/29)

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Ser-
vislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir.

“o) Bilgi sistemi: Teknik servis faaliyetleri için Bakanlık tarafından oluşturulan yazılım
altyapısını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“b) Teknik servisler yürüttüğü uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde yüklenici labo-
ratuvar kullanabilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Firmanın Bilgi Sisteminde tanımlanabilmesi için, firmaya dair işlemleri takip et-

mesiyle yetkilendirilmiş personelinin bilgilerini içeren bir form ile Bilgi Sistemi üzerinden Ba-
kanlığa başvuru yapılır.”

b) Maddenin ikinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başvuru kapsamında aşağıdaki bilgi ve belgeler Bilgi Sisteminde yer almalıdır. Baş-

vuruya dair talep edilen bilgi ve belgelerin sunulmasına dair zorunluluklar Bilgi Sisteminde
yer alır:”

c) Maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
ç) Maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Kuruluş bünyesindeki laboratuvar ve teçhizat durumu ile fiziki yerleşim durumunu

gösteren kroki veya plan,”
d) Maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.
“ı) Kayıtlı elektronik posta (Kep) adresi.”
e) Maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Başvuru, bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun olacak şekilde Bilgi Sistemi aracı-

lığıyla Bakanlığa sunulur. Bu şarta uygun bir şekilde yapılmayan başvuru, Bakanlık tarafından
reddedilir.

(4) Teknik Servis olma amaçlı başvurular ile Teknik Servis faaliyetleri gereği yapılan
bütün iş ve işlemler Bilgi Sistemi aracılığıyla yürütülür.”

f) Maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Teknik servis olma talebinde bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşunun baş-

vurusu, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında yer alan gerekçelerle reddedilebilir.”
b) Maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Başvuru, birinci fıkra hükmüne göre reddedilmediği durumda, 4 üncü maddenin

yedinci fıkrası ile 6 ncı madde hükümleri kapsamında incelenir.”
c) Maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Başvurunun tam olması halinde Bakanlık tarafından, başvuru sahibi kuruluşun ye-

terliliğine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla, ilk kez başvuru yapan uy-
gunluk değerlendirme kuruluşunun merkez ofisinde ve sahada yerinde değerlendirme yapılır.
Kapsam genişletme başvurusunda bulunan teknik servis için de yerinde değerlendirme yapılır.”

ç) Maddenin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(7) Değerlendirme raporunda uygunsuzluk olması halinde görevlendirme şartlarının

oluşmaması sebebiyle başvuru reddedilir.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(2) Denetim sonucunda Bakanlık tarafından denetim raporu hazırlanır ve teknik servise
bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Maddenin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Görevlendirme ile birlikte gerçekleştireceği raporlama işlemlerine ilişkin faaliyetleri

Bilgi Sisteminde belirtilen usul ve esaslara göre yürütmek.”
b) Maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Yetkili” ibaresi “Teknik” olarak

değiştirilmiştir.
c) Maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Maddenin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Görevlendirme ile birlikte hazırlayacağı raporların Bilgi Sisteminde belirtilen usul

ve esaslar dikkate alınarak düzenlenmemesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 12 nci madde-
sinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.”

b) Maddenin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Bu Tebliğde belirtilen personel ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, 4703

sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği teknik servis faaliyetleri ilgili mevzuat
kapsamında askıya alınır ve firmaya düzeltici faaliyet için en fazla otuz gün süre verilir. Süre
sonunda, personel ile ilgili şartların yerine getirilmemesi durumunda, anılan Kanunun 9 uncu
maddesinin üçüncü fıkrası gereği ilgili mevzuat kapsamında teknik servis statüsü iptal edilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mevcut teknik servisler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımından önce Bakanlık tarafından görev-

lendirilen teknik servislerin protokolleri 1/8/2019 tarihinde sona erer.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Yüklenici/imalatçı laboratuvarları
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Yüklenici veya imalatçı laboratuvarların listesi Bilgi Siste-

minde yer alır.
(2) Yüklenici veya imalatçı laboratuvar olarak kullanılmak istenen laboratuvarlar teknik

servis aracılığıyla Bakanlığa bildirilir. Bildirilen laboratuvar, ilgili teknik düzenleme kapsa-
mında TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon sertifikasının bulunması halinde Bakanlık tarafın-
dan Bilgi Sistemindeki laboratuvar listesine eklenir.

(3) Bildirilen yüklenici veya imalatçı laboratuvarın, ilgili teknik düzenleme kapsamında
TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon sertifikasının bulunmaması halinde, teknik servis bu la-
boratuvarlar için Bakanlığın onayını alır. Söz konusu laboratuvarların Bilgi Sistemindeki la-
boratuvar listesinde yer almasına dair nihai kararı Bakanlık verir. Bakanlık gerekli görmesi ha-
linde bu işlem için denetim yapabilir.

Akreditasyon
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen akreditasyon sertifikalarına sahip

olma şartı 1/8/2019 tarihine kadar ihtiyari, anılan tarihten sonra zorunlu olarak uygulanır.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin Ek-2’si yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Bu Tebliğin;
a) 1 inci, 3 üncü, çerçeve 9 uncu madde ile düzenlenen geçici 3 üncü madde ve 10 uncu

maddeleri ile 6 ncı maddesinin (a) ve (c) bentleri ve 7 nci maddesinin (a) bendi yayımı tarihin-
den altı ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/8/2016 29793
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2014/332  

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık ÖMER KÖME hakkında mahkememizce 

verilen 2014/332 Esas, 2017/127 Karar sayılı 09/03/2017 tarihli ilamımız ile sanığın 5607 sayılı 

Yasanın 3/5, 5237 sayılı Yasanın 62, 52/2, 53/1-a, b, d, 53/1 TCK nun 54. maddeleri ile neticeten 

2 yıl 6 ay hapis ve 80.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, ayrıca 

kararımızın katılan kurum tarafından istinaf edildiği, sanığın tüm aramalara rağmen 

bulunamadığından, gerekçeli kararın hüküm fıkrasının ve katılan kuruma ait istinaf dilekçesinin 

Resmi Gazete’de ilanına karar verilmiĢtir. 

7201 Sayılı tebligat Kanunu gereğince ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı sanığa ve ilgililere Ġlan olunur. 5741 

—— • —— 
Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/705 

KARAR NO : 2017/230 

Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla AteĢ Etme suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 22/02/2017 tarihli ilamı ile 170/1.c.l 

maddesi gereğince 10 AY HAPĠS, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN 

YASAKLILIK (TCK 53/1-a, d, e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. 

MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Vacit Ender ve Hatice oğlu, 03/11/1989 

doğumlu, Samsun, Ġlkadım, Hançerli mah/köy nüfusuna kayıtlı RESUL YALÇIN tüm aramalara 

rağmen bulunamamıĢ, mahkeme kararı tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde Yargıtay ilgili ceza dairesine temyiz talebinde 

bulunabileceği veya mahkememize gönderilmek üzere baĢka bir mahkemeye verilecek bir dilekçe 

ile ceza infaz kurumunda bulunanların cezaevi müdürlüğü aracılığı ile mahkememize 

gönderecekleri dilekçe ile hükmü temyiz edebileceği, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 

gün içinde temyiz edilmemesi halinde kesinleĢeceğine iliĢkin Ġlan olunur. 5742 

—— • —— 
Hatay 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/582 

KARAR NO : 2017/241 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık olup Suriye uyruklu, 

Selim ve Meryem oğlu, 1992-Suriye doğumlu MAHMUT YESSUF'un Türkiye'de belli bir 

adresinin olmadığı ve yurt dıĢına çıkıĢ yapıp yapmadığı ve yurt dıĢı adresi tespit edilemediğinden, 

Sanık MAHMUT YESSUF hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Mahkememizin 30/05/2017 tarih 2016/582 Esas 2017/241 Karar sayılı kararı ile sanığın Resmi 

Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan beraatine, yargılama giderlerinin kamu 

üzerinde bırakılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir 

dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinde istinaf yoluna gidilmediği 

taktirde kararın KESĠNLEġECEĞĠ hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 

ilanen tebliğ olunur. 5708 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız, Kalite ve ĠĢletme Laboratuarı ĠĢçilik hizmeti alımı, T.ġ.F.A.ġ Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı 

bilgiler aĢağıda yer almaktadır.  

Ġhale Kayıt No : 2017/389874 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : BeĢyüzevler Mh. ġeker Fabrikası Cd. No: 164 Ereğli/Konya 

b) Telefon No : 0 332 734 59 30 - 36 

c) Faks No : 0 332 734 59 38 

d) Web Adresi : -  

2 - Ġhale konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2017/2018 kampanya döneminde Kalite ve 

ĠĢletme Kontrol Laboratuarı ĠĢçilik hizmeti iĢinde 20 adet 

personel çalıĢtırılmasıdır. 

b) Yapılacağı Yer : Ereğli ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin Süresi : Fabrikamızın 2017/2018 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 

125 (YüzyirmibeĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ereğli ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarih - Saati : 18.08.2017 Cuma günü, saat:14.30 

4 - Ġhalemiz, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - Ġhale dokümanı, Ereğli ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dahil 118,00 Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi adresine 

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

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

yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

11 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 7137/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Fabrika Merkez kantarı ve Karacabey bölgesi 

Karacabey kantarı, MustafakemalpaĢa bölgesi Tepecik kantarlarında ġeker Pancarı Alım ve 

Gönderme ĠĢleri Ġle Ġlgili ĠĢ Gücü Temini Hizmet Alımı Ġhalesi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/391040 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bursa Karayolu 4 Km Susurluk/BALIKESĠR 

b) Telefon No : 0 266 865 19 40 

c) Faks No : 0 266 865 26 05 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2017 - 2018 Kampanya döneminde teĢekkülümüz tarafından 

üreticilere sözleĢmeli olarak üretimi yaptırılan Ģeker 

pancarının kantarda alımı, tartımı, firesinin belirlenmesi, 

silolanması, siloya alınan pancarların muhafazası, yükleme 

yapılarak fabrikaya gönderilmesi, bedele esas Ģeker 

varlığının belirlenmesi için numune alınması, bunlara bağlı 

bütün iĢlerin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasların 

belirlenmesi, kullanılacak bilgisayar, loadcel indikatör, 

kantar tablası malzemelerin temizlik ve bakımı ile çalıĢma 

mahallinin temizliğinin 53 kiĢi ile yapılması iĢidir. 

b) Yapılacağı Yer : Fabrika Merkez kantarı ve Karacabey bölgesi Karacabey 

kantarı, MustafakemalpaĢa bölgesi Tepecik kantarları 

c) ĠĢin Süresi  : Susurluk ġeker Fabrikası 2017/2018 kampanya dönemidir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Susurluk ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 21.08.2017 Saat 10.00 

4 - Ġhale dokümanı Susurluk ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4.Km. 

Susurluk/BALIKESĠR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) 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 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - 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. 7138/1-1 
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KALĠTE KONTROL LABARATUVARI VE MALZEME AMBARI YARDIMCI ĠġLERĠ 

HĠZMETĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Kalite Kontrol Labaratuvarı ve Malzeme 

Ambarı Yardımcı ĠĢleri hizmetinin yürütülmesi iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/386881 

1 - Ġdarenin 

a) Adı 

b) Adresi : Malatya ġeker fabrikası Özalper Mah. Karakavak Mevkii 

Ankara Asfaltı Üzeri   YEġĠLYURT/MALATYA 

c) Telefon ve faks numarası : 0 422 212 10 44 - 0 422 212 10 52 

ç) Elektronik posta adresi  : malatyaseker@turkseker.gov.tr 

d) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Kampanya Döneminde ± % 20 Toleranslı 4 Ay 

süreli Kalite Kontrol Labaratuvarında 15 kiĢi, Malzeme 

Ambarında 4 kiĢi toplam 19 kiĢi ile yardımcı iĢleri hizmet 

alımı iĢinin yürütülmesi 

b) Yapılacağı yer : Malatya ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : ± % 20 Toleranslı 4 Ay 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Malatya ġeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18/08/2017 Cuma 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- a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

1) 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 belge, 

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, 

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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, 
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4.1.3- ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4- ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat 

4.1.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

5 - Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

5.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler: 

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin 

iĢ deneyimini gösteren belge, 

5.2. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

Kamu veya özel sektörde her türlü tahmil tahliye iĢleri, istifleme, yükleme ve 

ambalajlama iĢine nicelik ve nitelik bakımından benzerlik gösteren iĢler ile iĢçi çalıĢtırma ile ilgili 

hizmet iĢleri benzer iĢ sayılacaktır. 

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

7 - Ġhale dokümanı Malatya ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YeĢilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8 - Teklifler 08/08/2017 Cuma Saat: 10.00’a kadar Malatya ġeker Fabrikası HaberleĢme 

Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YeĢilyurt/Malatya adresine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir  

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için fiyat teklifi verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır.  

12 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleĢmeleri kanununa tabi değildir. TeĢekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 7041/1-1 
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SEYYAR PANCAR BOġALTMA MAKĠNELERĠNĠN ÇALIġTIRILMASI, BAKIM VE 

ONARIM HĠZMET ALIMI ĠġLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/377394 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 

24159/Merkez/ERZĠNCAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 446 - 223 95 00 (4 Hat) 0446 - 223 91 67 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Seyyar Pancar BoĢaltma makinelerinin çalıĢtırılması 

±%20 Toleranslı 399.000 Ton pancar boĢaltılması ve 

istiflenmesi hizmet alımı iĢi.  

b) Yapılacağı yer/yerleri :  

Merkez Bölgesi Fabrika Kantarı 4 Adet Elekt. Makine ile 234.000 Ton 

AltınbaĢak Kantarı 2 Adet Elektirikli 81.000 Ton  

Kelkit Bölgesi Kantarı 1 Ad Dizel Makine ile 17.500 Ton 

SuĢehri Akıncılar Kantarı 2 Adet Dizel Makine ile 44.500 Ton 

SuĢehri Bölgesi Karaağaç Kantarı 1 Adet Dizel Makine ile 22.000 Ton 

Toplam    :  399.000 Ton 

c) ĠĢin süresi : Fabrika Kampanya Süresi 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 18.08.2017 Cuma Günü Saat 14:00 

4 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: Ġdari Ģartnamede 

belirtilmiĢtir. 

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

4.1.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri: Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel 

içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak 

ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ (5) yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan 

kabul iĢlemleri tamamlanan  

Teklif edilen bedelin %30’u oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Ġsteklinin personel durumuna iliĢkin belgeler 

Ġsteklinin her vardiyada ve her bir seyyar pancar boĢaltma makinesinde çalıĢtıracağı en az 

iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmıĢ operatör belgelerinin 

aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı Ģarttır 

4.3. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

4.3.1 ĠĢ makineleri (Kepçe, Loder, ve Dozer) ile yapılan hafriyat iĢleri benzer iĢ olarak 

kabul edilir. 

5 - Ġhale dokümanı; Erzincan ġeker fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

Dahil 100,00 (Yüz TL) karĢılığı (aynı adresten) temin edilebilir. 
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6 - Teklifler Ġhale tarih ve saatine kadar Erzincan ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ġhale Fabrikamız Ofis 

binasında Açık Ġhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle 

yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır 

bulunmaları gereklidir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp, Ġdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 7150/1-1 

—— • —— 

DMU 15000’LĠK TREN SETĠ ĠÇĠN 2 ADET ELEKTRONĠK KONTROL MODÜLÜ 

MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/380935 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 - 71983 0 346 221 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi : sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

     Adı ve miktarı : DMU 15000’lik Tren setlerinin ihtiyacı olan 2 Adet 

Elektronik Kontrol Modülü malzemeleri satın alınması iĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli/Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyon bürosuna (GiriĢ kat Ek Bina, 12 nolu oda) 28/08/2017 günü saat 

14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. Ġhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte 

toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu oda) 

5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyon bürosunda (GiriĢ kat Ek Bina, 12 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; Ġhale doküman bedeli 

TeĢekkülümüz Sivas Gar Hasılata 50,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla Mal ve Hizmet Alımı 

Ġhale Komisyonu ġefliğinden (GiriĢ kat Ek Bina, 12 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. 7152/1-1 
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KAT KARġILIĞI KONUT ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhaleye Konu TaĢınmazın; 

Ġli : ġanlıurfa 

Ġlçesi : Haliliye 

Mahallesi : Süleymaniye 

Cadde-Sk.-Mevkii : - 

Ada : 4565 

Parsel : 2 

Yüzölçümü : 6337,36 

Hisse Miktarı : Tam 

Cinsi : Arsa 

Vakfı : Zeynep ve Halil 

Ġhaleye Konu ĠĢ’in; 

Adı-Niteliği : ġanlıurfa-Haliliye, Süleymaniye Mahallesi, 4565 ada, 

2 parsel üzerine kat karĢılığı konut inĢaatı yapım iĢi. 

Mevcut Ġmar Durumu- 

Fonksiyonu : Konut  

Ġhale Yöntemi : Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

Asgari ġartlar : 1) Mevcut avan projeye göre yapılacak inĢaattan, (T1 

Blok zemin katta bulunan 7 ve 8 bağımsız bölüm 

numaralı dükkanlar, 1. Katta 3 ve 4 bağımsız bölüm 

numaralı daireler, 2.katta 5 ve 6 bağımsız bölüm 

numaralı daireler, T2 blokta zemin katta bulunan 7 ve 8 

bağımsız bölüm numaralı dükkanlar,1. Katta 3 ve 4 

bağımsız bölüm numaralı daireler, 2. Katta 5 ve 6 

bağımsız bölüm numaralı daireler,T3 blokta zemin katta 

bulunan 7 ve 8 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar,     

1. Katta 3 ve 4 bağımsız bölüm numaralı daireler, T4 

blokta 1. Katta 3 ve 4 bağımsız bölüm numaralı daireler, 

2. Katta 5 ve 6 bağımsız bölüm numaralı daireler, T5 

blokta 1. Katta 3 ve 4 bağımsız bölüm numaralı daireler, 

2. Katta 5 bağımsız bölüm numaralı daire, T6 blokta 1. 

Katta 3 ve 4 bağımsız bölüm numaralı daireler, 2. Katta 

5 bağımsız bölüm numaralı daire, T7 blokta zemin katta 

bulunan 7 ve 8 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar,     

1. Katta 3 ve 4 bağımsız bölüm numaralı daireler, 2. 

Katta 5 ve 6 bağımsız bölüm numaralı daireler olmak 

üzere   (8 dükkan + 24 daire) 32 bağımsız bölüme 

ilaveten 10.000-TL nakit paranın idaremize verilmesi, 
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  2) Düzenleme ortalık payı harici yola terk yapılması talep 

edilen alanın ekspertiz raporunda belirtilen m2 birim 

bedelinden az olmamak üzere rayiç bedel üzerinden 

hesaplanarak yükleniciden defaten tahsil edilmesi, 

  3) Yapılara ait her türlü projenin bedeli yüklenici 

tarafından karĢılanmak kaydıyla idaremizin onayı 

dahilinde gerçekleĢtirilmesi ve uygulanması, yapıya ait 

zemin etüt raporları, mimari, statik, elektrik ve mekanik 

projelerin ve hesapların idaremize sunulması, 

  4) TaĢınmazın varsa tapu kaydındaki takyidatların 

kaldırılması, yer teslimi tarihinden itibaren taĢınmazın 

varsa üzerindeki yapının/yapıların her türlü güvenlik 

önleminin ve gerekli tedbirlerin yüklenici tarafından 

alınması, ifraz-tevhid terk vb. iĢlemler ile uygulama 

projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluĢlardan 

gerekli izin ve onayların alınması ve bu izin ve onaylar 

doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat 

aĢamasında öngörülmeyenler de dahil olmak üzere tüm 

bu iĢ ve iĢlemlere ait masraflarında yine yüklenici 

tarafından karĢılanması, 

  5) TaĢınmazın onaylı inĢaat projesinde, sözleĢmeye esas 

ekspertiz raporunda belirtilen toplam inĢaat alanına göre 

(imar durumu ve /veye uygulama projesi vb. nedenlerle) 

artma olması halinde, idaremize ihale oranında 

yansıtılması kaydıyla, 2886 Sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 35 inci maddesinin "a" bendine göre kapalı 

teklif usulü (artırma ihalesi) ile kat karĢılığı inĢaat iĢi.  

Tahmin Edilen Bedel : 7.470.351,00- TL 

Geçici Teminat Miktarı : 224.110,53-TL 

Ġhale Dokümanlarının 

(Görüleceği ve Satın alınacağı) 

Adres : Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kamberiye Mah. Kadri 

Eroğan Cad. No: 8, 63040 6. Kat Sanat Eserleri ve Yapı 

ĠĢleri ġube Müdürlüğü Haliliye/ġanlıurfa 

  Tlf. 04143170026 Dahili: 7206 

  e-mail: sanlıurfa@vgm.gov.tr. 

  Ġnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

Ġhale Doküman Bedeli : 100,00.-TL 

Ġhalenin Yapılacağı Adres : Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kamberiye Mah. Kadri 

Eroğan Cad. No: 8, 63040 6. Kat Sanat Eserleri ve Yapı 

ĠĢleri ġube Müdürlüğü Haliliye/ġanlıurfa  

Ġhale Tarih ve Saati : 17.08.2017 - 11:00 
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ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER; 

1 - Ġhale, yukarıda belirtilen yer-gün ve saatte toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda 

yapılacaktır. 

2 - Ġstekli, ihale Ģartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacağı tekliflerini aynı 

Ģartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra 

numaralı alındılar karĢılığında ġanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ġhale Komisyonu 

BaĢkanlığına imza karĢılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

3 - Ġstekli; detayları Ģartnamesinde belirtilen aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

dıĢ zarf ile birlikte sunması gerekmektedir. 

a) ĠletiĢim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, 

elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren Ģartname eki (Ek:1) örneğe uygun. 

b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:  

b-1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, ilgisine göre Ticaret 

ve/veya Sanayi odasına veya Ġlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge 

b-2) Tüzel kiĢi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğuna dair Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri: Teklif 

vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli 

Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla 

Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c-1) Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c-2) Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Vekaletname: Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak 

vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli 

imza beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti 

e) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; ĠĢbu ilanda belirtilen (ġartname eki (Ek-2) 

örneğe uygun olarak alınmıĢ) tutarda geçici teminat mektubu veya ġanlıurfa Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünün Vakıfbank ġanlıurfa ġubesinde bulunan (TR160001500158007277825070) IBAN 

nolu hesabına dekontta iĢin adının açıkça yazılması suretiyle geçici teminat bedelinin yatırıldığına 

dair banka dekontu, 

f) Ortak GiriĢim Beyannamesi: Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde Ģartname eki 

(Ek:3) örneğe uygun Ortak GiriĢim Beyannamesi 

g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 10' u kadar kullanılmamıĢ nakit 

kredisi veya teminat kredisini gösterir Ģartname eki (Ek:4) örneğe uygun Banka Referans 

Mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -

ilk ilan günü dahil- düzenlenmiĢ olması gerekmektedir.) 
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h) Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait 

ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 

alınacak vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığı internet vergi dairesi 

adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. 

i) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu 

olmadığına dair, Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgenin 

aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece 

tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak 

Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca 

düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen 

belgeyi sunması, 

j) Ġhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; Ġhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair 

Ģartname eki (Ek:5) örneğine uygun Ġhalelerden Yasaklılık Durum Formu, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair 100,00 TL tutarında banka dekontu, 

l) Yer Görme Formu: Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğüne dair, Ģartname eki 

(Ek:6) örneğine uygun Yer Görme Formu, 

m) Teklif Mektubu; ġekli ve içeriği Ģartnamede belirtilen (ġartname eki (EK-7) örneğe 

uygun olarak hazırlanmıĢ) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (Ġç zarf)  

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

temin etmekle mükelleftir.  

* Yukarıda sayılan belgeler dıĢ zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılarak en 

geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu baĢkanlığına verilmek zorundadır. 

* Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm 

aĢamalarında, nakit para ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak teklif edilen nakit para 

toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek 

zorundadır.  

4 - Nakit geçici teminat ile ihale dokümanı satın alınma tutarının ġanlıurfa Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünün Vakıfbank ġanlıurfa ġubesinde bulunan (TR160001500158007277825070) IBAN 

nolu hesabına dekontta iĢin adının açıkça yazılması suretiyle yatırılması gerekmektedir. 

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

kabul edilmeyecektir. 

6 - Bu iĢ için yapılmıĢ olan tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu damga vergisi ihale 

üzerinde kalan istekli tarafından sözleĢme yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

7 - Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 7147/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂN 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2013/172104 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM 

ANONĠM ġĠRKETĠ 
Ġl/Ġlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi 

NASUH AKAR MAHALLESĠ 

TÜRKOCAĞI CADDESĠ NO:2 

KAT:15 

Tel-Faks 
TEL: 0 312 203 85 08 

FAKS: 0 312 203 82 88 

Posta Kodu 06100 E-Mail yapimisleri@teias.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

BES ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠK 

ENERJĠ ÜRETĠMĠ ĠNġAAT 

NAKLĠYAT TAAHHÜT 

ĠTHALAT ĠHRACAT TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

BÜLENT BOZKURT 

Adresi 

AġAĞI ÖVEÇLER MAHALLESĠ 

1322 CADDE NO:32/10 

ÇANKAYA / ANKARA 

SÜRSÜRÜ MAH. ĠMAM EFENDĠ 

BULVARI NO:31/8 ELAZIĞ 

T.C. Kimlik No.  11329412542 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1660318679  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 372254  

   

Adı/Unvanı BÜLENT BOZKURT 
BGK METAL YATIRIM  

ANONĠM ġĠRKETĠ 

Adresi 

YUKARI ÖVEÇLER 

MAHALLESĠ 1238 CADDE 

NO:9/37 ÇANKAYA / ANKARA 

AġAĞI ÖVEÇLER MAHALLESĠ 

1322 CADDE NO:38/2 ÇANKAYA 

/ ANKARA 

T.C. Kimlik No. 11329412542  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  376496 
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Adı/Unvanı  

CEMRE GES 

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Adresi  

AġAĞI ÖVEÇLER MAHALLESĠ 

1322 CADDE NO:38/A ÇANKAYA 

/ ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  387209 

   

Adı/Unvanı  

GCM 5 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Adresi  

AġAĞI ÖVEÇLER MAHALLESĠ 

1322 CADDE NO:38/A-1 

ÇANKAYA / ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  384076 

   

Adı/Unvanı  

GCM 6 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Adresi  

AġAĞI ÖVEÇLER MAHALLESĠ 

1322 CADDE NO:38/A-2 

ÇANKAYA / ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  384075 
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Adı/Unvanı  

GCM 7 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Adresi  

AġAĞI ÖVEÇLER MAHALLESĠ 

1322 CADDE NO:38/A-3 

ÇANKAYA / ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  384073 

   

Adı/Unvanı  

GCM 8 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Adresi  

AġAĞI ÖVEÇLER MAHALLESĠ 

1322 CADDE NO:38/A-4 

ÇANKAYA / ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  384072 

   

Adı/Unvanı  

GCM 9 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Adresi  

AġAĞI ÖVEÇLER MAHALLESĠ 

1322 CADDE NO:38/A-5 

ÇANKAYA / ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  384077 
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Adı/Unvanı  

GCM 10 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Adresi  

AġAĞI ÖVEÇLER MAHALLESĠ 

1322 CADDE NO:38/A-6 

ÇANKAYA / ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  384068 

   

Adı/Unvanı  

GCM 11 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Adresi  

AġAĞI ÖVEÇLER MAHALLESĠ 

1322 CADDE NO:38/A-7 

ÇANKAYA / ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  384070 

   

Adı/Unvanı  

GCM 13 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Adresi  

AġAĞI ÖVEÇLER MAHALLESĠ 

1322 CADDE NO:38/A ÇANKAYA 

/ ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  386195 
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Adı/Unvanı  

GCM 14 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Adresi  

AġAĞI ÖVEÇLER MAHALLESĠ 

1322 CADDE NO:38/A ÇANKAYA 

/ ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  386192 

   

Adı/Unvanı  

GCM 15 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Adresi  

AġAĞI ÖVEÇLER MAHALLESĠ 

1322 CADDE NO:38/A ÇANKAYA 

/ ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  386198 

   

Adı/Unvanı  

GCM 16 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Adresi  

AġAĞI ÖVEÇLER MAHALLESĠ 

1322 CADDE NO:38/A ÇANKAYA 

/ ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  386197 

Adı/Unvanı  

GCM 17 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Adresi  

AġAĞI ÖVEÇLER MAHALLESĠ 

1322 CADDE NO:38/A ÇANKAYA 

/ ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  386228 
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Adı/Unvanı  

GCM 18 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Adresi  

AġAĞI ÖVEÇLER MAHALLESĠ 

1322 CADDE NO:38/A ÇANKAYA 

/ ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  387208 

   

Adı/Unvanı  

GCM 19 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Adresi  

AġAĞI ÖVEÇLER MAHALLESĠ 

1322 CADDE NO:38/A ÇANKAYA 

/ ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  387210 

Adı/Unvanı  

GCM 20 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

Adresi  

AġAĞI ÖVEÇLER MAHALLESĠ 

1322 CADDE NO:38/A ÇANKAYA 

/ ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
 Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No.  387200 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 7159/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/10542 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı

Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat
Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Ahmet ARSLAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (No: SGM 2017/29)

NOT: 05/08/2017 tarihli ve 30145 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 7035 Sayılı
Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan
Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlân
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri


