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ATAMA KARARLARI

Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2017/487

03/10/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM

                Başbakan

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/278

03/10/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE 

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeli-

ğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme su-

retiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan

yazılı ve sözlü sınavı,”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2)

numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

“2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru,

Santral Memuru, Sekreter, Şoför.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak

atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) APK Uzmanı, Araştırmacı, Şef ile 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bent-

lerinin (1) numaralı alt bentlerinde belirtilen unvanlarda veya en az lisans düzeyinde öğrenim

gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen unvanlarda veya unvan de-

ğişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen unvanlarda veya unvan de-

ğişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

ç) Uzman, Eğitim Uzmanı ve Sivil Savunma Uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Araştırmacı, Şef, Ayniyat Saymanı veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren

unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

d) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen

unvanlarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

e) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru,

Santral Memuru, Sekreter ve Şoför kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen unvanlarda asaleten görev

yapmış olmak,
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3) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli

Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibariyle verilen ders

müfredatında bilgisayar ile ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve

kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar kursunda başarılı olmak,

4) Şoför kadrosu için; en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1)

numaralı alt bendinde yer alan “ekonomi bölümü mezunu” ibaresi “ilgili bölümlerinden mezun”

şeklinde değiştirilmiş, (j) bendinde yer alan “Teknisyen” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya

Teknik Ressam” ibaresi eklenmiş, aynı bendin (1) numaralı alt bendinde yer alan  “eğitim veren

bölümlerinden” ibaresi “eğitim veren ilgili bölümlerinden” şeklinde değiştirilmiş ve (k) ben-

dinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Fakülte veya yüksekokullar ile sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu

olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 11 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda

başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış

puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şube

müdürü kadrosuna atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar veya Bakanlıkça

tercih alınması durumunda, personelce tercihte bulunulan boş kadrolara atama yapılmasında

başarı puanı esas alınır.”

“(2) Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak

belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde

yer alan  “Yapılan sınavlarda” ibaresi “Yapılan yazılı sınavlarda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Sınav kurulu; Bakan tarafından biri başkan olmak üzere, en az biri Personel Dairesi

Başkanlığı temsilcisi toplam beş üyeden oluşturulur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. İh-

tiyaç duyulması halinde Bakanlık dışından kamu görevlileri arasından kurula üye veya üyeler

görevlendirilebilir. Gerek duyulması halinde sözlü sınav için de aynı usulle birden fazla kurul

oluşturulabilir.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 19 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavlarla ilgili belgeleri, il-

gililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise dava açma süresinden az olma-

mak kaydıyla bir sonraki sınava kadar; yargıya intikal etmiş olanların ise yargı süreci sonuç-

lanana kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az

ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan kurum perso-

nelinin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar

çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.”

“(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin nite-

liğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Ba-

kanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğ-

retim kurumlarından birine yaptırılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aşa-

ğıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan deği-

şikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa

tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim

durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olum-

lu görüşü dikkate alınır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla

iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu

kabul edilirler.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/12/2014 29215
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/12/2005 tarihli ve 26032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Pi-

yango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetme-

liğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme su-

retiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı

ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2)

numaralı alt bendinde yer alan “fiilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (c) bendinin (1) numaralı

alt bendi ve (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak,

ç) Sivil Savunma Uzmanı unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Toplam olarak 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrola-

rında en az 5 yıl çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

d) Bilgisayar İşletmeni unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya İdarece düzenlenecek bilgi-

sayar işletmenliği kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika almış olmak,

3) Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl

çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

e) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,
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2) Bilgisayar kursunda başarılı olduğuna dair sertifika veya bitirmiş olduğu okullardan

bilgisayar eğitimi aldığına ilişkin yazı veya belgeye (transkript) sahip olmak,

3) Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl

çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

f) Memur, Bilet Kontrol Memuru, Veznedar unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl

çalışmış olmak,

3) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

g) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

diğer şartları taşımak,

3) Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl

çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

ğ) Şoför unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl çalışmış

olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan

alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının

beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı

sözlü sınava alınır.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14/B maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında

başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması

esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İdarenin internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya

teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte be-

lirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına

göre gerçekleştirilir.”

“Unvan değişikliği yazılı sınavları, İdarece belirlenecek görev alanları ve atama yapı-

lacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, İdarede veya

öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aran-

maz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece İdare personeli başvurabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sıhri”

ibaresi “kayın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21- Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük

dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az 1 yıl veya müteakip sınava ve dava

konusu olan sınav belgeleri ise yargı kararı kesinleşinceye kadar, Personel ve Eğitim Dairesi

Başkanlığınca saklanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç)

bendi eklenmiştir.

“ç) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetme-

lik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/12/2005 26032

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/09/2011 28055
2- 24/02/2012 28214
3- 30/07/2015 29430
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Batman Üniversitesinden:
BATMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları eğitim
öğretimine ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Batman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli yüksek li-
sans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları eğitim öğretimine ve sınav-
larına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim ve öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi,

dersler ve yeterlik sınavı dönemlerini belirten takvimi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin
5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Program bazında öngörülen bilgi, beceri ve
yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

d) Bilim/sanat dalı: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı ve Yükseköğretim Kurumları Teş-
kilatı Kanununun 3 üncü maddesine göre açılmasına karar verilen dalları,

e) Doktora yeterlik komitesi: Sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınav-
lardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt ço-
ğunlukla karar veren komiteyi,

f) Enstitü: Batman Üniversitesine bağlı enstitüleri,
g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde öğretim programları bulunan ana bilim/ana sanat dalı başkanlıklarından oluşan ve oy
hakkı olmadan ilgili fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri ile konservatuar müdürünün
katılabileceği kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-
ları ve enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) Giriş sınavı: Lisansüstü eğitime kabul için girilmesi gerekli olan yazılı/sözlü/mülakat
sınavını,

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

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,
k) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta

yeterlik tezi yerine hazırlayacakları sanatsal çalışmayı,
l) Seminer: Ders döneminde öğrencilerin bilimsel bir konuyu incelemek için hazırla-

dıkları, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,
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m) Senato: Batman Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini,
o) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ö) Üniversite: Batman Üniversitesini,
p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri
MADDE 4 – (1) Lisansüstü öğretim düzeyi, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik

düzeylerinden oluşur.
(2) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların,

bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faa-
liyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir. Bunlardan
tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim veya ikinci öğretim biçiminde de uygulanabilir.

(3) Doktora düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğre-
tim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

(4) Sanatta yeterlik düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen
öğretim ve sanatsal çalışmaları kapsar.

Lisansüstü programların açılması
MADDE 5 – (1) Yeni bir lisansüstü program; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi,

enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.
(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim/anasanat dalı bütün-

lüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin değişik alanlarda da uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.
(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri

enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanıp YÖK’ün onayı ile uy-
gulamaya konulur.

(4) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak programlar açılabilir. Ortak program-
lar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumla-
rının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yö-
netmelik hükümlerine göre yürütülür.

(5) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Yaz
okulu döneminde de dersler açılabilir. Bunların süresi ve şekli, enstitü kurulunun önerisi üzerine
Senato tarafından karara bağlanır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yük-

sek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda
almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gider-
mek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğ-
renci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
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enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda altı
krediyi aşmamak üzere en fazla iki ders alabilir. Bilimsel hazırlık programında, lisans prog-
ramlarından da altı dersi geçmeme şartı ile ders aldırılabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sa-
yılma şartları, kayıt silme ve diğer konular, dersin alındığı lisans veya lisansüstü programlardaki
esaslara uygun olarak yürütülür.

(4) Bu madde hükümlerine göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gire-
ceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları,
bu programda geçirilecek süre; anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programında öğrenci, aldığı dersleri başarmak zorundadır; başarısız
olanlar bu programdaki dersleri başarıncaya kadar yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik
programına başlayamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil 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 dahil edilmez.

Öğretim dili
MADDE 7 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da bazı dersler yabancı dilde ve-
rilebilir. Tezler, sanat eseri ve sanatta yeterlik eseri çalışmasına ilişkin raporlar da Türkçe yazılır.
İlgili enstitü kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tezin/sanat eseri/sa-
natta yeterlik eseri çalışması raporlarının yabancı dilde yazılmasına karar verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavlar, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Ya-
pılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 8 – (1) İlk defa açılacak lisansüstü dersler; ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Açılması onaylanan
derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından
verileceği anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğınca teklif edilir ve enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde
anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
doktoralı öğretim görevlilerine ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler
verdirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından
da görevlendirme yapılabilir. Üniversite dışından görevlendirileceklerin en az doktora derece-
sine sahip olmaları gerekir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Tezsiz yüksek lisans programlarında
bu dersi/dersleri alma zorunluluğu yoktur.

(4) Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar.
(5) Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri

kapsayan müfredat programı belirlenebilir.
Danışman
MADDE 9 – (1) Danışman; ilgili anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri,

Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri; bunlar bulunmadığı ya da sayıca yeterli olmadığı
takdirde en yakın anabilim/anasanat dalında görevli Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri
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veya diğer yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından önerilir. Zorunlu hallerde, yük-
sek lisans öğrencileri için tez danışmanı ilgili anabilim/anasanat dalındaki doktora, sanatta ye-
terlik derecesine sahip öğretim görevlileri ve sanatçı öğretim elemanları arasından seçilebilir.
Tez/sanat çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ilave tez danışmanı atanabilir.
İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip
kişilerden olabilir. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, di-
ğer yükseköğretim kurumundan atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.

(2) Lisansüstü programı öğrencilerine, öğrencinin programa kabulü ile birlikte danış-
man atanır. Danışmanlar anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
belirlenir.

(3) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamam-
lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun süreli
il dışı görevlendirilmesi durumunda ve talep etmesi halinde yerine yeni bir danışman atanabilir.
Önceki danışman ikinci danışman olarak devam edebilir.

(5) Öğrenciler anabilim/anasanat dalı başkanlığına gerekçesi ile beraber yazılı olarak
başvurarak danışman değişikliği talebinde bulunabilirler. Anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile yeni bir danışman belirlenebilir.

İzinli ayrılma
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programların azami süreleri içinde tamamlanması gerekir.

İzinli ayrılan süreler bu süreye eklenir.
Akademik takvim
MADDE 11 – (1) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ile benzeri faaliyetlerin

süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir. Akademik takvim, enstitüler tarafından özel-
likleri dikkate alınarak hazırlanır ve haziran ayı sonuna kadar Senato tarafından onaylanarak
en geç yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihinden bir ay önce Üniversite ve/veya enstitünün
internet sitesinden ilan edilir. Gerekli hallerde ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektörlük
onayı ile bazı dersler ve sınavlar hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi-
pazar günlerinde de yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirme

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programa girme hakkı kazanan adayların listesi enstitü

yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitü yönetim
kurulu her program için, en çok ilan edilen kontenjan kadar olmak üzere yedek aday ilan ede-
bilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi so-
nuna kadar enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırır. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine,
açık kontenjanlara, ilan edilen yedek listesindeki adayların kesin kayıtları yapılır.

(2) Asıl ve yedek aday listeleri, kesin kayıt takvimi ve kayıt için gerekli belgeler enstitü
yönetim kurulunca belirlenir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen süre içinde kesin kay-
dını yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler. Bu adayların yerine yedek listedeki
sıralamaya göre yerleştirme yapılır. Lisansüstü programları kazanan adaylar sadece bir prog-
rama kayıt yaptırabilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı ör-
neği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına da-
yanılarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta yeniden istenmez.
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(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ve kayıtlı öğren-
cilerin birden fazla lisansüstü eğitim yaptıklarının tespiti halinde öğrencilerin enstitü ile ilişiği
kesilir.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların
tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları
iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazan-
mamış sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Ders ve tez dönemindeki öğrenciler her yarıyılın başında akademik

takvimde belirtilen süreler içinde kaydını yenilemek zorundadır.
(2) Mazereti sebebiyle belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, mazeretli

kayıt yenileme süresi içinde mazeretini yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
Mazereti, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme süresi bi-
timine kadar kaydını yaptırabilir.

(3) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(4) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemleri öğ-
renci bilgi sistemi üzerinden yapılır.

Ders kayıtları
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda Senato tarafından belirlenen süreler içinde,

enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenmiş dersler arasından o yarıyılda açılan ve
danışmanlarca uygun görülen dersler için enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen usule
göre kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile aynı enstitünün farklı anabilim/anasanat dallarından ders alabilir.

(3) Öğrenciler, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yö-
netim kurulunun kararı ile diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki li-
sansüstü programlardan da ders alabilirler. Bu fıkra ve ikinci fıkraya göre alınacak derslerden
en fazla üç ders veya dokuz kredi geçerli sayılabilir.

(4) Öğrencilerin; ders ve tez aşamasında her dönem, akademik takvimde belirlenen süre
içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders seçimini yaparak danışman ve anabi-
lim/anasanat dalı başkanınca onaylanır. Öğrenciler her dönemde kayıtlarını kendileri yaptırmak
zorundadır. Akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde kaydını yaptıramayan bir öğren-
cinin durumu, öğrencinin başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Ders
kaydı yaptırılmayan dönem, öğretim süresine dâhildir.

(5) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri enstitü
yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik hakların-
dan yararlanamaz.

(6) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü prog-
ramdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve
benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan
asgari muhtevaya uymak şartı ile enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(7) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanınca karar verilir. Da-
nışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.
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Ders ekleme, bırakma ve değiştirme
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, seçtikleri dersleri; danışmanlarının onayıyla ve kayıtlı

oldukları programın kredi sınırlarını dikkate alarak, akademik takvimde belirlenen mazeretli
kayıt yenileme süresi içinde bırakabilir veya değiştirebilir. Bu süreden sonra ders değişikliği
yapılmaz.

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

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

Kredi sınırları
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri uzmanlık alan

dersi dışında bir yarıyılda en çok on sekiz kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bir öğrenci, almak
zorunda olduğu toplam kredi miktarının yarısından fazlasını aynı öğretim üyesinden alamaz.

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

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

b) İlgili programı 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 hesap-
lanır.

Bir alt programdan ders alma
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans öğrencileri alacakları en fazla altı kredilik iki

dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise alacakları en çok dokuz kredilik üç dersi lisans öğre-
nimi sırasında almamış olmak koşuluyla ve danışmanlarının onayıyla lisans programlarındaki
derslerden seçebilir. Doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencilerinin yüksek lisans prog-
ramlarından ders alma esasları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Doktora ve sanatta
yeterlik programlarında lisans veya bilimsel hazırlık programlarından alınan dersler kredi he-
sabında dikkate alınmaz.

Ders muafiyeti ve kredi aktarımı
MADDE 18 – (1) Öğrencinin enstitüye kayıt olmadan yurt içi veya YÖK tarafından

tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından, özel öğrenci olarak alınan dersler de dâhil, al-
mış olduğu lisansüstü derslerden en çok üç ders dokuz kredi sayılır.

(2) Öğrencilerin ders/derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için, muafiyet is-
tedikleri ders/dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kap-
sayan ve derslerin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylı belgelerle başvurmaları
gerekir. Bu işlem ABD/ASD kurul önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

(3) İkinci öğretim lisansüstü programlarda ders saydırma işlemi yapılmaz.
(4) Herhangi bir lisans veya yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için

geçerli sayılan krediler, doktora veya sanatta yeterlik programı ders yüküne ve kredisine sa-
yılmaz.

(5) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; mua-
fiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin daha önce herhangi bir diploma derecesinde kulla-
nılmamış olması ve başarılmış olması gerekir.
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(6) Enstitü yönetim kurulunca muafiyetleri uygun görülen dersler, not döküm belge-
sinde M harf notu ile yüzlük sistemde gösterilir. Bu not, öğrencinin dönem ve genel not orta-
lamasına dâhil edilir.

(7) Değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurum-
larından alınan lisansüstü dersler eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek
ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile
birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Derslerin eşdeğerliğine ve/veya muafiyetine
ilgili anabilim dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 19 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve semi-

nerlerin en az %70’ine, uygulamalı ders ve uygulamaların ise %80’ine devam etmek zorunda-
dır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar
alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam
şartı aranmaz.

(2) Üniversite tarafından öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam
edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

Ders tekrarı
MADDE 20 – (1) Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan

öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam etmek zorunda değildirler
ancak sınavlara katılmak zorundadırlar.

(2) Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde başarısız
olan öğrenciler, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar.

(3) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan
uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve
uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve sınavlara katılmak zo-
rundadırlar.

(4) Devamsızlık veya başarısızlık nedeniyle tekrarlanması gereken derslerin program-
dan çıkarılması veya zorunlu nedenlerle açılamaması durumunda, danışman önerisi, anabilim
dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, devamsız veya başarısız olunan
dersin yerine aynı kredide başka bir ders alınabilir. Bu dersin başarısızlık veya devamsızlık ne-
deniyle tekrarlanması durumunda, öğrenci bu dersi yeniden almak zorundadır. Bunun yerine
daha önce aldığı dersi alamaz.

(5) Öğrenci başarısız olduğu dersin yerine, o ders açık olduğu sürece başka ders alamaz.
Uzmanlık alan dersi
MADDE 21 – (1) Uzmanlık alan dersi; tezli yüksek lisans ve doktora çalışmalarında

danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alanda öğrencilerine bilgi, görgü ve deneyimlerini
aktardığı, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşması ve yürütülmesi yanında öğrencile-
rine bilimsel etik, çalışma disiplini ile alanındaki güncel literatürü belirtip izleyebilme ve de-
ğerlendirebilme yeteneğini kazandırdığı haftada sekiz saatlik teorik ve kredisiz bir derstir.

(2) Uzmanlık alan dersi, enstitü yönetim kurulunun öğretim elemanını danışman olarak
atadığı tarihte başlayarak danışmanlık görevi süresince kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatille-
rinde de devam eder.

(3) Öğrenci uzmanlık alan dersine her yarıyıl kayıt yaptırmak ve devam sağlamak zo-
rundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin durumunu bir sonraki dönem başlamadan başarılı
veya başarısız olarak değerlendirerek enstitüye bildirir.

(4) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi, sadece bi-
rinci danışman tarafından açılır.

(5) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar enstitü kurulu tarafından belirlenir.
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Sınavlar
MADDE 22 – (1) Lisansüstü dersleri için Senato tarafından belirlenen akademik tak-

vime göre her ders için her yarıyılda bir genel sınav yapılır. Sınavlarda başarılı olmak için tezli
veya tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin 100 tam puan üzerinden en az 70; doktora öğrencile-
rinin 75 alması şarttır. Seminer dersi ise kredisiz olup, başarılı ya da başarısız şeklinde değer-
lendirilir. Sınav ve seminer sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde
enstitüye iletilir. Tekrara kalan öğrenciler, öncelikle tekrara kaldıkları dersi almak zorundadır.
İkinci kez başarılı olamayan öğrencilerin durumu enstitü yönetim kurulu tarafından bu Yönet-
melik hükümlerine göre değerlendirilir. O yarıyıl tekrara kalınan dersin programda yer alma-
ması halinde danışmanın teklifi, enstitü yönetim kurulunun kabulüyle başka bir ders seçilebi-
lir.

(2) Programda yer alan dersler için her yarıyıl sonunda yarıyıl genel sınavı yapılır. Öğ-
retim üyesinin isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla, öğrencilere yaptırı-
lacak ödev, seminer ve uygulamalı çalışmalar ile sözlü sınavların yarıyıl sonu genel sınavına
katkısı belirlenebilir.

(3) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
tüm adaylara 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 so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 23 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl sonu

sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır (0)’dır.
(2) Öğrencilere lisansüstü program çerçevesinde aldıkları her ders için başarı notlarına

ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Başarı puanının karşılığı harf notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

b) Harf notlarına ilişkin diğer esaslar şunlardır:
1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az

CC, doktora programı öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir. Bilimsel hazırlık
programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisansüstü
program için belirlenen asgari notlar geçerlidir. Lisans programından ders alan lisansüstü prog-
ramı öğrencilerinin başarı notlarının hesabında, bağıl değerlendirme yöntemiyle belirlenen
harfli başarı notu esas alınır.
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2) Seminer, tez çalışması, uzmanlık alan dersleri ve diğer kredisiz olarak alınan ders-
lerde başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BZ) notu
verilir.

3) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan
başarısız (DZ) notu verilir.

4) Tezi hakkında tez jürisi tarafından düzeltme kararı verilen öğrencinin tez çalışmasına,
tez danışmanı tarafından eksik (EK) notu verilir.

5) Öğrencinin, Üniversitede izlediği lisansüstü programa kabul edilmeden önce başka
bir yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu, mezuniyet için gerekli kredi ve genel not
ortalaması hesabında dikkate alınmayan ve muafiyet verilen dersleri için M notu ile 100’lük
sistemde gösterilir. Bu not, öğrencinin dönem ve genel not ortalamasına dahil edilir.

6) Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ve programa nakil kredisi
olarak kabul edilen derslerin kredisi ve notu, ikinci fıkranın (a) bendinde belirtilen tabloya
uyumlu olmak kaydıyla aynı şekilde aktarılır.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların düzeltilmesi ve evraklarının saklanması
MADDE 24 – (1) Sınav sonuçlarına, maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler,

sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne di-
lekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir.
Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Enstitü müdürlüğü sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden ilgili
öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Enstitü müdürlüğü maddi hata başvurusunu, başvuru ta-
rihinden itibaren en geç on gün içinde sonuca bağlayarak öğrenciye bildirir. Sınav evrakı ve/ve-
ya başarı notunda, maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile
düzeltilir.

(3) Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu, söz konusu dersin sonucunun
ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne gerekçe ve otomasyona hatalı
giriş, eksik ve/veya yanlış hesaplama gibi nedenlerini belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas
olacak ekleri ile gerçekleşir.

(4) Ders sorumluları sınav notuna etkili olan çalışmaları, tutanakları ve sınav evraklarını
öğrencinin mezuniyetine kadar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak saklar ve belirlenen
süre sonunda imha eder.

Mezuniyet tarihi
MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi; tezin sınav jüri komisyonu

tarafından başarılı sayıldığına dair imzalı sınav tutanağının enstitüye teslim edildiği tarihtir.
Kayıt silme
MADDE 26 – (1) Kayıt sildirmek için yazılı başvuruda bulunan öğrencinin kaydı, ens-

titü öğrenci işleri tarafından silinir. Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu katkı payları/öğ-
renim ücretleri iade edilmez.

Jüriler
MADDE 27 – (1) Giriş sınavı veya mülakat yapılacak her lisansüstü program için ayrı

bir jüri oluşturulur. Jüriler, ilgili anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı öğretim üyeleri
arasından öncelikle profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden olmak üzere anabilim dalı baş-
kanının yazılı teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenen beş asil ve iki yedek üyeden
oluşur. Yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa jüri üç asil ve iki yedek üyeden oluşabilir. Giriş
sınavı veya mülakat yapılmayan programlar için jüri kurulmaz.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 28 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-
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sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan
derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statü-
sünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Özel öğrenciler lisansüstü programlarda açılan derslerden en fazla on iki kredilik
derse kayıt yaptırabilir.

(3) Özel öğrenciler, bu statüde aldıkları derslerden, dokuz krediyi aşmamak kaydı ile
üç dersi lisansüstü eğitimine saydırabilirler.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde ve-
rilen derslerin %50’sini geçemez.

(5) Özel öğrencilerin, enstitü yönetim kurulunca belirlenen ders ücretini ödemeleri ge-
rekir. Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmaları halinde ödedikleri ders ücreti iade
edilmez.

(6) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrenci olduklarını be-
lirten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(7) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer
hususlarda ilgili mevzuat hükümleri ile enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

(8) Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hususlar Senato tarafından be-
lirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 29 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin eşdeğer lisansüstü prog-
ramlarına, enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Açık
olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak
enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrencinin ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olması gerekir.
b) Not ortalamasının tezli yüksek lisansta en az CB, doktora ve sanatta yeterlikte ise

en az BB olması gerekir.
c) Yatay geçiş yapacak öğrencinin, Üniversitenin lisansüstü programlarında belirtilen

ilandaki başvuru şartlarına sahip olması gerekir.
ç) Doktora yeterlilik sınavından sonra ve tez/sanatta yeterlik çalışması döneminde yatay

geçiş yapılmaz.
d) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına yatay geçiş ya-

pılmaz.
e) YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki diğer üni-

versitelerin lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.
f) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler, kabul edildikleri lisansüstü programda

daha önce almış oldukları derslerden en fazla üç dersi saydırabilirler. Yatay geçiş yoluyla kabul
edilen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumlarında geçirmiş oldukları sürelerden yalnızca
bir yarıyılı toplam eğitim öğretim süresine saydırılır.

Lisansüstü öğrenci değişim programları
MADDE 30 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki bir üniversite arasında

yapılan Farabi, Mevlana, Avrupa Birliği; Socrates, Erasmus ve benzeri öğrenci değişimi prog-
ramı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğ-
renci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve
bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için Üniversitede almaları
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gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin
seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun
teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yö-
netmelikte yer alan not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya
katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, onların yerine,
Üniversitede almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve anabilim/anasanat
dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.

(2) Değişim programları kapsamında, değişim yapan üniversiteden gelen öğrencilere,
Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine transkript verilir.

Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 31 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurularına iliş-

kin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların kabul koşulları, enstitü

yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
b) Doktora programına başvurabilmek için yabancı uyruklu öğrenciler ana dilleri dı-

şında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan ya da YÖK
veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları
gerekir.

c) Yabancı uyruklu adaylar için eğitim dili Türkçedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Rek-
törlüğün belirlediği üç kişilik sınav kurulu tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavını ba-
şarmak zorundadır. Sınavı başaramayan veya Üniversite tarafından kabul edilen bir kurumdan
Türkçe başarı belgesine sahip olmayan adaylar, bir yıl Türkçe eğitimine tabi tutulurlar. Öğren-
ciler bu süreç içinde izinli sayılırlar. Sınavlarda başarılı olan adaylar, lisansüstü eğitime başla-
maya hak kazanır.

ç) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda
bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan
öğrenciler, eğitim öğretimlerine bu Yönetmelik hükümlerine göre devam eder.

d) Enstitülerin lisansüstü programlarına başvurularda; ilgili programın anabilim dalı
tarafından teklif edilen ve enstitü yönetim kurulu onayıyla açılan kontenjandan daha fazla talep
olması halinde, başvuran adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulur. Adayların kontenjan dâ-
hilinde öğrenciliğe kabulleri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

e) Lisansüstü programlara başvurabilmek için Türkiye’deki bir yükseköğretim kuru-
mundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmiş olması gerekir. Ancak,
güzel sanatlar enstitüsü ana sanat dalları ve Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için ALES’e girme şartı aranmaz.

f) Yurt dışında ikamet eden veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabülünde ABD/ASD’nin
ALES puanı veya eşdeğer puanının en az 55 olması şartı aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Başvuru, kabul ve başarı değerlendirmesi
MADDE 32 – (1) Yüksek lisans kontenjanları enstitü yönetim kurulu tarafından belir-

lenir ve ilan edilir. Başvurularda adayların mezuniyet not ortalamalarının hesaplanmasında,
transkriptlerindeki 100’lük sisteme dönüşmüş notları dikkate alınır. Transkriptlerinde 100’lük
sisteme dönüşmüş notları olmayan adayların notları, Üniversitenin dönüştürme tablosuna göre
100’lük sisteme dönüştürülerek mezuniyet not ortalamaları hesaplanır.
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(2) Lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki esas-
lara göre yapılır:

a) Tezsiz yüksek lisans ile güzel sanatlar fakültesi ve konservatuar öğrencilerinden
ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu programa öğrenci kabulünde sıralama, lisans mezuniyet
not ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak yapılır. Ancak gerektiğinde giriş sınavı
veya mülakat yapılabilir. Giriş sınavı veya mülakat yapılan programlarda başarı değerlendiril-
mesi diploma notunun %70’i giriş sınavı veya mülakatın %30’u alınarak yapılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarında; yüksek lisans programına başvurabilmek için
adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES
puanına sahip olmaları gerekir. İlgili puan türünden ALES puanının %50’si, lisans not ortala-
masının %30’u ve yabancı dil puanının %20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en
az 55 olması gerekir. İlgili enstitü yönetim kurulu bu puanın üzerinde puan belirleyebilir. Güzel
Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalı programlarında ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı
kullanılır. Başarı puanı sırasına göre kontenjanın üç katına kadar aday giriş sınavına çağrılır.
Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların
tamamı giriş sınavına çağrılır.

c) Adaylar yalnız bir tek programa başvuru yapabilir.
ç) Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilir.
d) Tezli lisansüstü eğitime kabul için Üniversiteye başvurulan tarihte, ALES geçerlik

süresinin dolmamış olması gerekir. Lisansüstü programlara kabulde geçerli sayılan ALES eş-
değeri puanların geçerlik süresi, ALES sınavının geçerlik süresiyle sınırlıdır.

(3) Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen usullere göre başarı değer-
lendirilmesine tabi tutulur:

a) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde jüri tarafından yazılı, sözlü,
uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılır. Yapılacak olan
giriş sınavından adayın başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alma şartı aranır. Giriş sına-
vından başarılı olan adayların başarı puanlarının hesaplanmasında ALES notunun %50’si, lisans
not ortalamasının %25’i, yabancı dil notunun %10’u, giriş sınavının %15’i alınır. Güzel Sa-
natlar Fakültesinde ALES’e girme şartı aranmaz.

b) Sınav yapılan hallerde jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu
haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna
göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara
ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

c) Tezsiz yüksek lisans ile Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar programlarında
yapılacak olan giriş sınavından adayın başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alma şartı aranır.
Giriş sınavında başarılı olan adayların başarı puanlarının hesaplanmasında lisans not ortala-
masının %70’i, giriş sınavının %30’u dikkate alınır.

ç) Giriş sınavı sonuçlarına, maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler, sınav so-
nuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile
başvurarak sınav evrakının ve/veya giriş sınavı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir. Süresi
içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup
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başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim
dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve
tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danış-
man atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorun-
dadır.

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

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

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

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler, en az üç
yarıyılı doldurmak şartı ile anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

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

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

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

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde 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 ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Diploma
MADDE 36 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelikte belirlenen mezu-

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

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat prog-
ramlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav
tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı
nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak

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

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

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Bu sınav,
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Dönem projesi
MADDE 38 – (1) Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlen-

dirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl
sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(2) Dönem projesi üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dö-
nem projesini aldığı yarıyıllarda, dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Dönem projesi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Süre
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.
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Diploma
MADDE 40 – (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, enstitüce tezli yüksek lisans prog-

ramı için belirlenmiş olan 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.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 41 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredi-
sinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, se-
miner, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredi-
sinden oluşur.

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

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

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

Başvuru kabul ve başarı değerlendirmesi
MADDE 42 – (1) Doktora kontenjanları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir

ve ilan edilir. Başvurularda adayların mezuniyet not ortalamalarının mezuniyet hesabında trans-
kriptteki 100’lük sisteme dönüşmüş notları dikkate alınır, olmaması halinde değerlendirmeye
alınacak tüm notlar Üniversitenin dönüştürme tablosuna göre 100’lük sisteme dönüştürülür.

(2) Lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki esas-
lara göre yapılır:

a) Doktora programlarında; tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten
başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir. İlgili puan türünden
ALES puanının %50’si, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları
için yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’si dikkate alınır ve
ortalama başarı puanının en az 60 olması gerekir. İlgili enstitü yönetim kurulu bu puanın üze-
rinde puan belirleyebilir. TUS temel tıp puanı ile başvuran tıp fakültesi mezunları için bu puan,
ALES puanı yerine kullanılır.

b) Tezli lisansüstü eğitime kabul için Üniversiteye başvurulan tarihte, ALES geçerlik
süresinin dolmamış olması gerekir. Lisansüstü programlara kabulde geçerli sayılan ALES eş-
değeri puanların geçerlik süresi, ALES sınavının geçerlik süresiyle sınırlıdır.
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c) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 100 üzerinden en az 75 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(5) Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen usullere göre başarı değer-
lendirilmesine tabi tutulur:

a) Doktora programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli ve yazılı
teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu; jüri tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların
birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasına karar verir. Yapılacak olan giriş sına-
vından adayın başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alma şartı aranır. Giriş sınavından ba-
şarılı olan adayların başarı puanlarının hesaplanmasında ALES notunun %50’si, lisans/yüksek
lisans not ortalamasının %25’i, yabancı dil notunun %10’u, giriş sınavının %15’i alınır. Güzel
Sanatlar Enstitüsünde ALES’e girme şartı aranmaz. Bu durumda diploma notunun %50’si, ya-
bancı dil notunun %20’si, giriş sınavının %30’u alınır.

b) Sınav yapılan hallerde jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu
haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna
göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara
ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

c) Giriş sınavı sonuçlarına, maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler, sınav so-
nuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile
başvurarak sınav evrakının ve/veya giriş sınavı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir. Süresi
içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına sahip olması ve en az 50 puanının olması, TUS’tan alınmış temel
tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları; tıp fakültesi
mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri me-
zunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları
gerekir. Temel tıp puanı, TUS’un temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart
puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması
ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı
yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya
mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için
adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kom-
pozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü tarafından belir-
lenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında
YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası 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
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puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite sena-
toları tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının en az %50 olması gerekir.
Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Süre
MADDE 43 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

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

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

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

Yeterlik sınavı
MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer. Yeterlik sınavları eylül-ekim ve mart-nisan aylarında olmak üzere yılda iki kez enstitü
yönetim kurulunca belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) Ders ve seminerini tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer ko-
şulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile ka-
bul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en
geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü
yönetim kurulunca karar verilir. 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.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında bu Yö-
netmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün için-
de enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora prog-
ramı ile ilişiği kesilir.
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(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zo-
rundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim/anasanat

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

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

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

Tez önerisi savunması
MADDE 46 – (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 red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 47 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından 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 ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

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

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün 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 başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 35 inci maddenin dokuzuncu fık-
rasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 48 – (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/bilimdalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gön-
derir.

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

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Baş-
kanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru, kabul ve başarı değerlendirmesi
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik kontenjanları enstitü yönetim kurulu tarafından

belirlenir ve ilan edilir. Başvurularda adayların mezuniyet not ortalamalarının mezuniyet hesa-
bında transkriptteki 100’lük sisteme dönüşmüş notları dikkate alınır, olmaması halinde değer-
lendirmeye alınacak tüm notlar Üniversitenin dönüştürme tablosuna göre 100’lük sisteme
dönüştürülür.

(2) 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 baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran aday-
ların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında; sözel puan türünden ALES puanının %50’si, lisans
not ortalamasının veya yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’si
dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 60 olması gerekir. Güzel Sanatlar Enstitüsü
anasanat dalı programlarında ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır.

(4) Başvuru şartlarını sağlayan adaylar için, tezli yüksek lisans ve doktora programla-
rında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine enstitü yö-
netim kurulunca; jüri tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek
şekilde giriş sınavı yapılmasına karar verilir. Yapılacak olan giriş sınavından adayın başarılı
sayılabilmesi için en az 60 puan alma şartı aranır. Giriş sınavından başarılı olan adayların başarı
puanlarının hesaplanmasında ALES notunun %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının
%25’i, yabancı dil notunun %10’u, giriş sınavının %15’i alınır. Sanatta yeterlik programında
ALES’e girme şartı aranmaz.

(5) Sınav yapılan hallerde jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu
haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna
göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara
ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

(6) Giriş sınavı sonuçlarına, maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler, sınav so-
nuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile
başvurarak sınav evrakının ve/veya giriş sınavı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir. Süresi
içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(7) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yük-
sek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlen-
dirilebilir. 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 ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(8) 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 ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
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Süre
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

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

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

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

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 52 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

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

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

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğ-
retim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı
hususunda ilgili enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Danışmanın oy hakkı olmaması duru-
munda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer ala-
bilir.

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

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin 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
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savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen 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 35 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan anasanat dalının özelliğine göre alanı belir-
leyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygu-
lamalı sınav tarihidir. Uygulamalı sınav yapılmaz ise mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komis-
yonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mezuniyet ve diplomalar
MADDE 54 – (1) Kayıtlı bulunduğu programın bütün şartlarını yerine getiren öğren-

cinin dosyası incelendikten sonra, enstitü yönetim kurulu tarafından mezuniyetine karar verilir.
Mezun olmaya hak kazanan öğrenci; enstitü tarafından istenen belgeleri, otuz gün içinde enstitü
müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(2) Yüksek lisans programından mezun olan öğrencilere yüksek lisans diploması, dok-
tora programından mezun olan öğrencilere doktora diploması, sanatta yeterlik programından
mezun olan öğrencilere sanatta yeterlik diploması verilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora diplomaları üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü
anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Sanatta yeterlik diploması üzerinde ise
anasanat dalının özelliğine göre belirlenen alan yer alır.

(4) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçmek üzere ka-
yıptan dolayı verildiğini belirten bir belge düzenlenir.

(5) Diplomalarda enstitü müdürünün ve Rektörün imzaları bulunur.
Genel not ortalamasının hesaplanması
MADDE 55 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı

puanını verir. Genel not ortalaması; öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren
en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu kredili derslerin tümü dikkate alınarak,
derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edi-
lir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Genel not ortalama-
sına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine
geçirilir. Ancak, bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları genel not orta-
lamasına katılmaz.

Mazeretler
MADDE 56 – (1) Öğrencilerin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, herhangi

bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarının olması ve mazeretlerinin enstitü yönetim ku-
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rulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Ayrıca; zorunlu nedenler, anne, baba, eş, kardeş veya
çocuğunun ölümü veya hastalığında bu durumu belgelendirmesi halinde, enstitü yönetim ku-
rulunca öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verilebilir. Öğrencilerin mazeretlerini; sağlık
raporu olması halinde sağlık raporunun bitiş tarihinden itibaren, diğer hallerde olayın meydana
geldiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde enstitüye bildirmeleri gerekir. Bu sürede
beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde
derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(3) Mazereti sebebiyle derslere devam şartını yerine getiremeyen öğrencinin mazeretli
olarak geçirdiği süre devamsızlıktan sayılır.

İlişik kesme ve disiplin işleri
MADDE 57 – (1) Yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık

sorunları nedeniyle öğrenime devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin ve kendi isteği ile
kaydını alanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.

İlan ve tebligat
MADDE 58 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda yapılacak

her türlü ilan ve tebligat Üniversite ve/veya enstitü internet adresinden yapılır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eği-
tim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Senato ve ilgili enstitü
yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 60 – (1) 27/7/2015 tarihli ve 29427 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bat-

man Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 8 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) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kaydını yaptırmış olan lisansüstü

öğrencilerden tez aşamasında bulunanlar 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan zorunlu
dersten sorumlu değildir. Bu öğrencilerden 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar tez
dönemine geçemeyenler 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan zorunlu dersi alıp başar-
mak zorundadırlar.

Azami süreler
GEÇİÇİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversitenin li-

sansüstü programlarında kayıtlı bulunan öğrencilerin azami süreleri, 2016-2017 eğitim-öğretim
yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

Yürürlük
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-

kültesinde yürütülen eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme ve mezuniyete ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde

yürütülen eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Anabilim dalı: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine bağlı ilgili anabilim

dalını,

c) Anabilim dalı kurulu: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine bağlı ilgili

anabilim dalı kurulunu,

ç) Dekan: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

d) Fakülte: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim

Kurulunu,

g) GNO: Genel not ortalamasını,

ğ) ÖİDB: Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

h) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesinin Yönetim Kurulunu,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Dili, Eğitim-Öğretim Süresi ve Eğitim Şekli

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Fakültede dersler Türkçe verilir. Ancak Senatonun kararı ile öğretim

programındaki bazı dersler yabancı dilde verilebilir.
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Eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Fakültede beş yıllık eğitim programı uygulanır. Bu öğrenim süresini

başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir. Kayıt olduğu programa ilişkin ders-

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

maksızın öğrenim süresi lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami

sekiz yıl içinde başarı ile tamamlamak zorundadır.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Se-

natonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Yarıyıl/yıl sonunda uygulanan yarıyıl/yıl

sonu sınavları, bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Ancak, Fakülte Kurulunun gerekli

gördüğü durumlarda klinik uygulama dersleri, akademik takvimde belirtilen teorik eğitim ve

sınavlar ile ilgili süreyi aşabilir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere on altı haftalık iki dö-

nemden oluşur. Bu süre gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile on dört

haftadan az olmamak üzere değiştirilebilir.

Öğretim programları

MADDE 8 – (1) Öğretim programı Anabilim dalı kurullarının önerisi üzerine Fakülte

Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Fakültede birinci, ikinci, üçüncü ve

dördüncü sınıflarda yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim

yapılır. Beşinci sınıfta eğitim-öğretim, ders saatleri ve konuları arasında koordinasyon esasına

göre düzenlenmiş bir sistemle yürütülür. Teorik eğitimin tamamlanmasının ardından klinik uy-

gulama dönemine geçilir. Bu dönemde her klinik uygulama bir derstir.

Ortak zorunlu ve ortak seçmeli dersler

MADDE 9 – (1) Ortak zorunlu ve ortak seçmeli dersler YÖK ve Senato tarafından be-

lirlenir ve bu dersler hakkında, 21/8/2017 tarihli ve 30161 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınıf geçme esası ve işleyişi

MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Her öğ-

retim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler ile klinik uygulama bir önceki yılın tamamla-

yıcısı ve bir sonraki yılın ön şartlı dersleridir. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl programının bü-

tün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa,

YÖK ve Senatonun belirlediği ortak zorunlu ve ortak seçmeli dersler hariç, ertesi yılda bir üst

sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece başarısız olduğu dersi/dersleri veya klinik uygulama der-

sini/derslerini tekrarlar ve bunları başardıktan sonra üst sınıfa geçer.

(2) YÖK ve Senatonun belirlediği ortak zorunlu ve ortak seçmeli derslerden kalanlar

mezun oluncaya kadar bu dersleri vermek zorundadırlar.

(3) Üçüncü sınıf klinik gözlem öğrencileri, belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve

Fakülte Kurulunca belirlenen esaslara göre rotasyon yaparlar.

(4) Dördüncü sınıf klinik uygulamaların içeriği ve sayısı ilgili anabilim dalının önerisi

ve Fakülte Kurulunun onayı ile eğitim yılı başında ilan edilir. Öğrenci klinik uygulama dersi
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süresince yapmak zorunda olduğu uygulamaların %70’ini tamamlayamadığı takdirde klinik

uygulama dersinden başarısız sayılır ve bu dersi bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

Klinik uygulamaların %70’ini tamamlayan, ancak tamamını bitiremeyen öğrenciler için aka-

demik takvim içerisinde bir telafi süresi tanımlanır ve öğrenci, eksik kalan uygulamalarını bu

telafi süresinde tamamlar. Bu tarihlerde eksik uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenciler

bütünleme sınavına girmeye hak kazanır. Telafi süresi içinde de eksik uygulamalarını tamam-

layamayan öğrenci klinik uygulama dersini bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

(5) Beşinci sınıf eğitimi, komite dersleri ve klinik uygulama ders dönemi olmak üzere

iki kısımdan oluşur ve bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Komite dersi, ders yılı ile birlikte başlar. Bu dersin süresi Fakülte Kurulunun önerisi

ve Senatonun onayıyla kararlaştırılır. Komite dersini takiben bir komite sınavı gerçekleştirilir.

Komite sınavını başarı ile geçen öğrenciler beşinci sınıf klinik uygulama derslerine başlamaya

hak kazanır. Sınavda başarısız olan öğrenciler için bir bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sı-

navında başarısız olan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulunun

belirlediği bir tarihte ek sınav hakkı verilir. Bütünleme veya ek sınavdan başarılı olan öğrenciler

bir sonraki klinik uygulama dersine dâhil olur. Ek sınavdan başarısız olan öğrenciler bir sonraki

eğitim-öğretim döneminde komite dersini tekrarlayarak, komite sınavından başarılı olmaları

durumunda klinik uygulama ders programına katılır.

b) Beşinci sınıf klinik uygulama ders süreleri ve her ders için belirlenen uygulama sa-

yıları eğitim-öğretim dönemi başında Fakülte Kurulu tarafından açıklanır. Bu dönemde başarılı

sayılabilmek için klinik uygulama dersine devam etmiş olmak ve belirlenen uygulamaları ek-

siksiz yerine getirmiş olmak, ayrıca her klinik uygulama dersinin sonunda, dersten başarılı ol-

duğunu bildirir harf notu almak gerekir. Klinik uygulama derslerinin her biri için öğrencilere

takdir edilen harf notu Dekanlık tarafından ÖİDB’ye gönderilir. Klinik uygulama derslerinin

bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrencilere, klinik uygulama ders dönemi sonunda, ba-

şarısız oldukları dersi/dersleri başarılı oluncaya kadar, 2547 sayılı Kanuna göre azami süreler

dahilinde tekrarlama hakkı verilir. Buna ilişkin diğer esaslar Fakülte Kurulunun önerisi ve Se-

natonun kararıyla belirlenir. Klinik uygulama ders dönemini başarı ile tamamlayanlara başka

bir sınav uygulamaksızın diş hekimi diploması verilir.

Devam mecburiyeti

MADDE 11 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, laboratuvarlara ve klinik uygula-

ma derslerine devam etmek zorundadırlar.

(2) Teorik derslerin %30’undan; uygulamalı dersler, klinik uygulama dersleri ve labo-

ratuvarların %20’sinden daha fazlasına katılmayan öğrenciler devamsız sayılırlar. Bu durum-

daki öğrenciler yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına alınmazlar ve kendilerine NA notu ve-

rilir.

(3) Öğrencilerin teorik derslere, klinik uygulama derslerine, uygulamalara ve labora-

tuvarlara devam yükümlülükleri ile uygulamaya ilişkin esaslar Fakülte Kurulunca belirlenir.

(4) Öğrencilerin devam durumları, Fakülte Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde

ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir.
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Derslerin yerel ve AKTS kredi değerleri

MADDE 12 – (1) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin

tamamı ile haftalık laboratuvar, uygulama veya atölye saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

Derslerin yerel kredi değerleri Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Klinik uygulama derslerinin yerel kredi değerleri ilgili anabilim dalı kurulunun öne-

risi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencilerin o derste kazanacağı bilgi, beceri ve yetkin-

likler ile o dersin teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faali-

yetler ve gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak hesaplanır ve o dersin çalışma

yükünü ifade eder.

(4) Bir dersin yerel ve AKTS kredisi hesaplanırken küsurlar tam sayıya yuvarlanır.

(5) Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için, yerel

kredi değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar saatlerinin

belirtilmesi ile yetinilir. Yerel kredisi olmayan tüm dersler AKTS kredisi ile kredilendirilir.

Yarıyıl/yıl ve toplam kredi değerleri

MADDE 13 – (1) Ders müfredatlarında her yılda yer alan derslerin yerel kredi değeri

toplamı 44’ü geçemez. Bu kredi saat toplamlarına YÖK ve Senato tarafından önerilen ortak

zorunlu ve ortak seçmeli dersler dâhil değildir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, tüm derslerin

AKTS kredilerinin toplamı en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Notlar

Sınavlar

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, ya-

rıyıl/yıl sonu sınavı, komite sınavı, bütünleme ve mazeret sınavlarından oluşur. Sınavlar yazılı,

sözlü, uygulamalı ya da bu sınav çeşitlerinin birleşimi şeklinde uygulanabilir. Ayrıca YÖK ve

Senato tarafından belirlenen farklı sınav uygulamaları da yapılabilir.

(2) Her ders için, her yarıyılda, en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı olmak

üzere, yapılacak olan ara sınav sayısı, Fakülte Kurulunca belirlenir.

(3) Teorik derslerin devam zorunluluğunu, klinik/pratik uygulamalı derslerin devam

zorunluluğunu ve zorunlu iş yükünü yerine getiren öğrencilere yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme

sınavı hakkı tanınır. Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı bir yılda her ders için birer kez açılır

ve bu sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Komite sınavından başarısız olan öğrenciler bü-

tünleme sınavına girer. Devamsızlıktan kalan öğrenci bütünleme sınavına giremez.

Ara sınavlar ve dönem içi çalışmalar

MADDE 15 – (1) Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden

yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Yarıyıl içindeki ara sınav tarihleri, akademik takvimde be-

lirtilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler, Anabilim dalı kurulunun ve Fakülte Kurulunun

kararı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında, yarıyıl/yıl içi çalışmalarından sayılmak üzere, kısa

süreli sınavlar önceden tarih belirtilmeden yapılabilir.
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(2) Ayrı ders niteliğindeki ödev, laboratuvar ve klinik çalışmalarının yarıyıl/yıl içindeki

değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir.

Yarıyıl/yıl sonu sınavı

MADDE 16 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, dersin ait olduğu yarıyıl/yıl sonunda yapılan

sınavdır.

(2) Bir öğrencinin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmesi için dönem içi devam şartını

yerine getirmiş olması zorunludur. Ayrıca pratik ve klinik uygulaması olan derslerde ilan edilen

sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.

Komite sınavı

MADDE 17 – (1) Komite dersini takiben bir komite sınavı gerçekleştirilir. Komite sı-

navını başarı ile geçen öğrenciler beşinci sınıf klinik uygulama derslerine başlamaya hak ka-

zanır.

Bütünleme sınavı

MADDE 18 – (1) Bütünleme sınavları; yarıyıl/yıl sonunda başarısız olan öğrencilere

sadece başarısız oldukları dersler için verilen sınav hakkıdır. Bütünleme sınavı yarıyıl/yıl sonu

sınavı yerine geçer.

(2) Öğrenci bütünleme sınavına girebilmek için; o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme

şartlarını yerine getirmiş olmak zorundadır. Devamsızlıktan kalan öğrenci bütünleme sınavına

giremez.

Mazeret sınavı

MADDE 19 – (1) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebep

veya 9/12/2011 tarihli ve 28137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi

Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık raporu olan öğ-

rencilere, giremediği ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. Sağlık raporu devamdan sa-

yılmaz.

(2) Üniversite veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından çeşitli akademik, sosyal,

kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri

süreler, devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları sınavlardan mazeret sınav hakkı verilir.

(3) Öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Dekanlığa

yazılı olarak bildirmesi gerekir.

(4) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Mazeret sınavları için

ikinci bir mazeret sınavı açılmaz.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 20 – (1) Pratik uygulaması olan derslerde tamamlanması gereken iş miktarı

ve sınavlara etkisi anabilim dalının önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile eğitim yılı başında

ilan edilir. Bir dersteki başarı durumu; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavı, laboratuvar, pra-

tik ve benzeri uygulamalı çalışmalar ile ara sınavların not ortalamasının birlikte değerlendiril-

mesi ile belirlenir.

(2) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o

dersin ara sınavları ile diğer çalışmalarından almış olduğu not ortalamasının %50’si ile

4 Ekim 2017 – Sayı : 30200                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun %50’sinin toplanmasıyla elde edilen nottur. Öğ-

rencinin ara sınavı not ortalaması ne olursa olsun başarılı sayılması için yarıyıl/yıl sonu ve bü-

tünleme sınavından en az 50 puan alması gerekir.

(3) Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için CC veya üstü notlardan birini almış

olması gerekir.

(4) Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için hesaplanan yıl sonu not orta-

lamasının en az 4,00 üzerinden 2,00 olması gerekir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21 – (1) Öğrenciler; sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itiraz edebilir.

(2) ÖİDB tarafından açıklanan yarıyıl/yıl sonu ders notları ile ilgili maddi hata nede-

niyle düzeltme istemi; öğrencinin veya öğretim elemanının, dersin verildiği bölüm başkanlığına

yazılı başvurusu üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Notların düzel-

tilmesi işlemi için, notlar ÖİDB tarafından ilan edildikten sonraki on iş günü içerisinde başvu-

rulması gerekir.

Sınavın geçerliliği

MADDE 22 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara gir-

mek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava

girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve öğrenci hakkında ilgili mevzuat

hükümlerine göre disiplin işlemleri başlatılır.

(2) Sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o

dersten 0/FF notu ile başarısız olmuş sayılır. Bu öğrencilere, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-

leri uygulanır.

Dersin harf notu

MADDE 23 – (1) Bir öğrenciye laboratuvar, uygulama, proje, ödev ve benzeri yarıyıl/yıl

içi çalışmaları ile ara sınav sonuçları, yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları ve devam durumu dikkate

alınarak, Fakülte Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde öğretim elemanı tarafından aşağı-

daki harf notlarından biri, yarıyıl/yıl ders notu olarak takdir edilir.

(2) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Katsayının 100 puan

Harf notu Harf notlarının katsayısı üzerinden karşılığı

AA 4,00 90-100

BA 3,50 80-89

BB 3,00 70-79

CB 2,50 65-69

CC 2,00 60-64

DC 1,50 55-59

DD 1,00 50-54

FD 0,50 40-49

FF 0,0 0-39
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(3) İkinci fıkrada yer alan harf notlarına ek olarak, I notu (tamamlanmamış), NA notu

(devamsızlık nedeni ile başarısız), S ve U notu (not ortalamasına katılmayan ve yerel kredisi

olmayan derslerin harf notları) ile ifade edilen notların anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) I notu; devam şartını sağladığı ve yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde not değer-

lendirmesi için gerekli koşulları henüz tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi

bir dersten I notu aldığı takdirde, notların ilan tarihinden itibaren on iş günü içinde eksikliklerini

tamamlayarak bir not almak zorundadır. Öğrenci eksikliklerini tamamlamadığı takdirde I notu

öğretim elemanı tarafından mevcut notu/notları ile değerlendirmeye alınarak harf notu verilir.

Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, bölüm başkanlığının

önerisi ve birim yönetim kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uza-

tılabilir. Aksi halde en geç izleyen yarıyıl ders kayıtları başlangıcına kadar I notu sistem tara-

fından FF veya U notuna dönüştürülür.

b) S notu; kredisi olmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) U notu; kredisi olmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) I, S ve U notları, not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.

d) NA notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen, ara ve yarıyıl/yıl sonu

sınavlarının hiçbirine katılmayan veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği

için başarısız olan öğrencilere verilir. NA notu not ortalamaları hesabında FF notu gibi işlem

görür.

e) Yarıyıl/yıl ders notları, ÖİDB’ye verildiği anda kesinleşir ve ÖİDB tarafından açık-

lanır.

(4) CC ve üstü harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ancak

yıl sonu ortalaması 4,00 üzerinden 2,00 ve üstünde olan öğrenciler DC harf notu aldıkları ders-

lerden koşullu başarılı sayılırlar.

Not ortalaması

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yıl sonunda ÖİDB tarafından,

yarıyıl/yıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin dönemlik ve yıllık

dersten aldığı toplam kredi tutarı, o dersin kredi değeri ile 23 üncü maddede yer alan yarıyıl

harf notu katsayısının çarpımından elde edilir. Yıllık alınan derslerde ise toplam kredi tutarı,

dersin kredi değerinin iki ile çarpılması sonucu elde edilen değerin 23 üncü maddede gösterilen

yarıyıl/yıl harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(2) Bir yarıyıl/yılın not ortalaması; o yarıyılda/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı

puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde

edilen ortalama, virgülden sonraki üçüncü hanenin yuvarlanması suretiyle virgülden sonraki

iki hane esas alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl/yıl sonu ve gerekse genel not ortalamasında,

AA’dan FF’ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden

alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalar

Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanlar

MADDE 25 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön li-

sans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli

ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Ta-

mamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Ön lisans diploması alabilmek için, ilk dört

yarıyıl programındaki ders ve klinik uygulama derslerinin her birinden en az DC ve/veya S

notu alarak tamamlamış olmak ve GNO’nun 2,00 veya üzerinde olması gerekir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 26 – (1) Beş yıllık diş hekimliği eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere

diş hekimliği diploması verilir. Öğrenciye diş hekimliği diplomasının verilebilmesi için, öğ-

rencinin programdaki alması gereken ders ve klinik uygulama derslerini, her birinden en az

DC ve/veya S notu alarak tamamlamış olması ve GNO'nun 2,00 veya üzerinde olması gerekir.

Derecelendirme, diş hekimliği eğitim-öğretim süresini beş yılda tamamlamış mezunlar arasın-

dan GNO’ya göre yapılır.

(2) GNO 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler şeref; 3,50 ve daha yukarı olan öğrenciler

yüksek şeref listesine geçerek mezun olurlar.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere

geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Başka bir üniversiteden nakil yolu ile gelen öğrencilerin lisans diploması alabilme-

leri için, en az son iki yarıyıl Fakültede öğrenim görmüş olmaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Gaziantep Üniversi-

tesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygu-

lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 3/11/2014 tarihli ve 29164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ga-

ziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Atıksu Arıtım Tesisi ve Çamur SusuzlaĢtırma Tesisinin iĢletilmesi, bakım ve 

onarımı hizmeti iĢi Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/485574 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ġeker Fabrikası Müdürlüğü-ġekerevleri Mah. 

Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67 

2 - Ġhale konusu Hizmetin 

a) Adı : Fabrikamız Atıksu Arıtım Tesisi ve Çamur 

SusuzlaĢtırma Tesisinin iĢletilmesi, bakım ve 

onarımı hizmeti iĢidir. 

b) Niteliği ve miktarı : Fabrikamız Atıksu Arıtım Tesisi ve Çamur 

SusuzlaĢtırma Tesisinin iĢletilmesi, bakım ve 

onarımı hizmeti iĢidir. (YaklaĢık) 75 gün süre ile  

1 adet çevre mühendisi ve 5 adet normal iĢçi ile 

(yaklaĢık) 95 gün süre ile 4 adet makine teknisyeni 

olmak üzere toplam 10 kiĢi çalıĢtırılacaktır. 

(Teknik Ģartnamede iĢin ve personelin özellikleri 

detaylandırılmıĢtır.) 

3 - Ġhale Konusu Hizmetin Yeri : Burdur ġeker Fabrikası Arıtım Tesisi 

4 - Ġhale dokümanın görülmesi ve temini: 

a) Ġhale dokümanının görüleceği yer : Burdur ġeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) Ġhale dokümanının satın  

    alınabileceği yer : Burdur ġeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) Ġhale dokümanının satıĢ bedeli  

    (KDV dahil) : TL 50,00 

5 - Ġhaleye iliĢkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati 

a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur ġeker Fabrikası HaberleĢme ġefliği 

b) Ġhalenin yapılacağı adres : Burdur ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) Ġhale (son teklif verme) tarihi : 16/10/2017 

d) Ġhale (son teklif verme) saati : Saat 14.30 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 8623/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Bursa BüyükĢehir Belediyesine Ait Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, Demirci 

Mahallesi, 3318 Ada 6 Parsel Sayılı 7.707,69 m² Yüzölçümlü TaĢınmazın PeĢin SatıĢı  

Tahmin Edilen Bedel : 26.206.146,00.- TL 

Geçici Teminat %3 :      786.185,00.- TL 
 

S. 

NO ĠLÇESĠ 

KÖYÜ-

MEVKĠĠ 

ADA-

PARSEL 

TOPLAM 

m2 

BELEDĠYE 

HĠSSESĠ 

ĠMAR 

DURUMU 

1 Nilüfer Demirci 3318-6 7.707,69 Tam Arsa 
 

2886 sayılı D.Ġ.Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuĢ 

olup Ġhalesi Belediyemiz Encümeninde 17.10.2017 Salı günü saat 15:00 de yapılacaktır. 

ġartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dai. BĢk.’na bağlı Ġhale ġb. Müd.de görülebileceği 

gibi 500,00 TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir. 
 

ĠSTENEN EVRAKLAR 

ġĠRKETLER ġAHISLAR 

1 Ġmza Sirküleri 1 Ġmza Beyannamesi 

2 Vekil Ġse Vekaletname 2 Vekil Ġse Vekaletname 

3 

Vekaleten Ġhaleye Katılma Halinde, 

Ġstekli Adına Katılan KiĢinin Noter 

Tasdikli Ġmza Sirküleri 

3 

Vekaleten Ġhaleye Katılma Halinde, 

Ġstekli Adına Katılan KiĢinin Noter 

Tasdikli Ġmza Beyannamesi 

4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 4 Nüfus Kayıt Örneği. 

5 
Geçici Teminat Yatırdığına Dair 

Makbuz  
5 Ġkametgah Senedi 

6 ġartname Alındığına Dair Makbuz 6 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz  

7 Ticaret Sicili Gazetesi 7 ġartname Alındığına Dair Makbuz 

8 
Bursa BüyükĢehir Belediyesinden Borcu 

Yoktur Belgesi 
8 

Bursa BüyükĢehir Belediyesinden Borcu 

Yoktur Belgesi 
 

Ġstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Ġhale 

ġube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.  

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir, ilan olunur. 

http://www.bursa.bel.tr. 8482/1-1 
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RF GÜÇ YÜKSELTECĠ SĠSTEMĠ ALIMI ĠġĠ DHMĠ ĠHALE YÖNETMELĠĞĠNĠN 

14. MADDESĠNE GÖRE AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Dosya Numarası : 2017/42 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No: 32   06560 - Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 204 2777 - 0 312 212 81 58 

c) Ġhale dokümanının  

    görülebileceği adres : DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası Ġçerisinde Bulunan Satın 

Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Ġç Satın Alma ġube 

Müdürlüğü 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı-1 Adet RF Güç Yükselteci Sistemi Alımı 

b) Teslim yeri : Esenboğa Havalimanında bulunan Satın Alma ve Ġkmal 

Dairesi BaĢkanlığı Merkez Ġkmal Müdürlüğü Deposuna 

teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip en fazla 180 

(yüzseksen) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri)     

No: 32   06330-Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet 

Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma 

ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 15.11.2017 ÇarĢamba Günü, Saat 11:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

Odası belgesi. 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

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

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

standart forma uygun belge, 

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

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri: 

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kesin kabul iĢlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. 

Ġsteklinin imalatçı olduğu aĢağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1- Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

2- Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

3- Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

4- Ġsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
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5- Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

4.2.3. 1. Ġstekliler teklif ettikleri sisteme ait standart ve standartlara uygunluk belgesini 

teklif evrakları ile birlikte verecektir. 

2. Teklif edilen cihazların model ve versiyonuna ait güncel ve orijinal teknik dokümanlar 

teklif evrakları ile birlikte verilecektir. 

4.3. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.3.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak ―VHF/UHF RF verici cihazları ve/veya RF Power 

Amplifier ve/veya Network Analyzer ve/veya Spectrum Analyzer ve/veya RF sinyal jeneratörü 

ve/veya RF Test cihazları üretimi veya pazarlamasını yapmıĢ olmak‖ kabul edilecektir. 

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

6 - Bu ihaleye yeterlik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli 

malı teklif eden istekliye, yerli malı olduğunu belgelemesi kaydıyla, %15 (Yüzde OnbeĢ) 

oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00-TL (yüz Türk lirası) 

karĢılığı aynı adresten Ġstekliler tarafından yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ isteklilerin adres, vergi 

numarası vb. bilgileri ile birlikte Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Ġç Satın Alma ġube 

Müdürlüğü Zemin Kat Z-133 no.lu odadan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ Genel Müdürlüğü binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Ġç Satın Alma ġube Müdürlüğü Zemin Kat Z-

133 no.lu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, ihale üzerine 

bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, iĢin 

tamamı için teklif 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 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihalede KuruluĢumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 

tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 8590/1-1 
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70 ADET GÖMÜLÜ TĠP TAKSĠ YOLU KENAR ARMATÜRÜ VE 58 ADET 8‖ 

ARMATÜR MONTAJ KAZANI ALIMI ĠġĠ DHMĠ ĠHALE 

YÖNETMELĠĞĠNĠN 14. MADDESĠNE GÖRE AÇIK  

ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

DHMİ Konya Havalimanı Müdürlüğünden: 

Ġhale Dosya Numarası : 2017/486362 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Vali Ahmet Kayhan Cad. 2. Org. San. KarĢısı Ankara 

Yolu Üzeri Selçuklu/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 332 239 1343-0 332 239 13 41 

c) Ġhale dokümanının  

    görülebileceği adres : DHMĠ Konya Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve 

Ġkmal ġefliği 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı 70 Adet ―GÖMÜLÜ TĠP TAKSĠ YOLU 

KENAR ARMATÜRÜ VE 58 ADET 8‖ ARMATÜR 

MONTAJ KAZANI ALIMI ĠġĠ‖ 

b) Teslim yeri : DHMĠ Konya Havalimanı Müdürlüğü Selçuklu/Konya 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip en fazla 45 

(KIRKBEġ) gündür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMĠ Konya Havalimanı Müdürlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 26/10/2017 - Saat: 11.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

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

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

standart forma uygun belge, 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgesi: 

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kesin kabul iĢlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi veya 

sistem miktarında üretim kapasite raporu 

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. 

Ġsteklinin imalatçı olduğu aĢağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1- Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

2- Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

3- Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 
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4- Ġsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

5- Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

4.2.3. Ġstekli ISO 9001ve TSE EN 61827 kalite standardı belgesi, 

- ĠĢ ortaklıklarında, ortaklarından birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.3.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak, Havalimanları Pist Özel Aydınlatma Malzemesi satmıĢ 

olmak 

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

6 - Bu ihale sadece yerli istekliler açık olup, yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan yerli 

istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk lirası) 

karĢılığı aynı adresten Ġstekliler tarafından yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ isteklilerin adres, vergi 

numarası vb. bilgileri ile birlikte Satın Alma ve Ġkmal ġefliğinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ Konya Havalimanı Müdürlüğü binası 

içerisinde bulunan Satın Alma ve Ġkmal ġefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini mal kalem/ kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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 90 (DOKSAN) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihalede KuruluĢumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 

tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 8618/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2017/2018 kampanya döneminde Fabrikamızda 15.000 ton YaĢ Pancar Posasının 

Paketlenmesi, Depolama Alanına TaĢınması, Nakliye Araçlarına Yüklenmesi, Makinelerin Bakım 

ve Tamiratlarının Yapılması hizmet alımı iĢi, 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 numarası : 2017/485085 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : BeĢyüzevler Mah. ġeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/ 

KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 332 734 5930-36 - 0 332 734 5938 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15.000 ton (tahmini) yaĢ pancar posasının paketlenmesi, 

depolama alanına taĢınması, nakliye araçlarına 

yüklenmesi, makinelerin bakım ve tamiratlarının 

yapılması iĢidir. 

b) Yapılacağı yer : Ereğli ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : Fabrikamızın 2017/2018 pancar kampanya dönemi 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 16/10/2017 Pazartesi günü, saat 14:30 

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

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

Dahil) 118,00.- TL. 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 

teklif birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

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

Kanunlara tabi değildir. 8627/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Eyüp Belediye Başkanlığından: 

1 - Eyüp Ġlçesi, Göktürk Merkez Mahallesi, F21 pafta, 157 ada, 7 parsel 9.912,83 m2 

yüzölçümlü Eyüp Belediyesi'ne ait taĢınmaz 19.10.2017 tarihi PerĢembe günü saat 10:30'da 2886 

Sayılı D.Ġ.K'nun 36. maddesine (KAPALI TEKLĠF USULÜ) göre Eyüp Belediyesi Encümeni'nce 

ihalesi yapılacaktır. 

TaĢınmazın Ġmar Durumu: 

Eyüp ilçesi Göktürk Merkez Mahallesi 157 ada 7 parsel nolu taĢınmaz 23.11.2016 onay 

tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk YerleĢmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama Ġmar Planı’nın 

21.06.2017 tarihinde Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı'nca onaylı planında ayrık nizam 

Hmax = 5 kat; E= 1,10 olmak üzere kısmen konut alanında, kısmen dere koruma, kısmen dere, 

kısmen park, kısmen kültürel tesis alanı içinde kalmaktadır. Ayrıca 3194 sayılı Ġmar Kanunu'nun 

18. madde imar uygulama alanı içerisinde kalmakta olup henüz imar uygulaması 

tamamlanmamıĢtır. 

2 - Muhammen bedeli 69.389.810,00 TL'dir. 

3 - Ġhaleye ait geçici teminat bedeli 2.081.694,30 TL'dir. 

4 - Ġhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ve bu 

Kanunun 74'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak 

yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat ve 

Ģartname bedelini yatırmak zorunluluğu bulunmaktadır. 

5 - Ġhaleye katılmak isteyenlerde aranan belgeleri içeren Ģartname mesai saatleri içerisinde 

Plan ve Proje Müdürlüğü'nden 500,00 TL bedelle temin edilebilir, müdürlüğünde görülebilir. 

6 - Müracaatlar en geç 19.10.2017 PerĢembe günü ihale saati 10:30'a kadar Plan ve Proje 

Müdürlüğü'ne yapılacaktır. 

7 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dıĢ zarfın üzerine 

komisyon baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi 

yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon baĢkanlığına 

ulaĢması Ģarttır.  8481/1-1 
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2 ADET LABORATUVAR CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

2 adet Laboratuvar Cihazı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 

20 nci maddesi (e) bendine göre pazarlık usulü ile yurt dıĢından akreditif açılmak suretiyle ihale 

edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2017/491829 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet Laboratuvar Cihazı Alımı 

 

1 
Quadropole Time-Of-Flight (QTOF) Kütle 

Spektrometresi 
1 adet 

2 Maldı-Tof Kütle Spektrometresi 1 adet 

 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 180 

(yüzseksen) takvim günü içinde çalıĢır vaziyette teslim 

edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 30.10.2017 Pazartesi günü saat 14.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 
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1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde 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, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede 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. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler  

Ġstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler Ģunlardır: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
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4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye 

Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve 

modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır 

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da TR1600015001 

58007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin 

makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 30.10.2017 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 

Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 8654/1-1 
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GAYRĠMENKUL SATILACAKTIR 

Karatay Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti belediyemize ait aĢağıda tapu kayıtı ve muhammen bedeli yazılı 

gayrimenkul 2886 Sayılı Kanun ve Ģartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 

2 - Ġhale 18.10.2017 ÇarĢamba günü saat 15:00’de belediye encümenince, encümen 

toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 - Arsa bedeli; %25’i peĢin geri kalanı peĢinat tahsil edildikten 1 ay sonra baĢlamak 

üzere 5 ay eĢit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satıĢtan doğacak KDV ile ilgili 3065 sayılı 

Katma Değer Vergisi Kanununa göre iĢlem yapılacaktır. 

4 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler; 

A - DıĢ zarf 

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak) 

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (T.C Kimlik Numaralı) 

c) Geçici teminat (2886 sayılı D.Ġ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir) 

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

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

bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye iliĢkin ilanın yapıldığı 

yıl içerisinde alınmıĢ belge ve tüzel kiĢiliğin imza sirküleri, 

e) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kiĢinin ihaleye 

katılmaya iliĢkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Ortak giriĢim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak 

giriĢim beyannamesi, (Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için belirtilen 

belgelerin verilmesi gerekir) 

B - Ġç zarf 

a) Teklif mektubu 

5 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a 

kadar Encümen BaĢkanlığına sunulmak üzere Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde 

olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir. 

6 - ġartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk ġefliğinde görülebilir. 

7 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
 

Mahalle Ada Parsel m2 Niteliği 

Muhammen 

Bedel TL 

Geçici Teminat 

Bedeli TL 

Mezbaha 

(Fetih) 
24146 5 2.968,00 Arsa 3.500.000,00 105.000,00 

 8624/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI 

ĠHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Kırşehir İl Özel İdaresinden: 

1 - ĠHALE KONUSU: 

Ġlimiz Merkez Ġlçesi Sevdiğin Köyü mevkiinde bulunan ve aĢağıda yeri, paftası, 

koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 

Kanununun10.maddesi 1. fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdare Kanunu 

hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - ĠHALE EDĠLECEK SAHA: 

2.1 - KırĢehir Ġli Merkez Ġlçesi Sevdiğin Köyü mevkiinde j31d1, j33d4 paftası içerisinde, 

aĢağıdaki koordinatlarla sınırlı 1020,57 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.1.a) Koordinatları; 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 587000 587150 587150 589500 589500 

Yukarı (X) 4328424 4328424 4334940 4334000 4332000 

 

 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 

Sağa (Y) 589000 589000 587615 587615 587000 

Yukarı (X) 4332000 4330200 4330200 4328025 4328025 

 

2.1.b) Muhammen Bedeli : 20.110,84 TL (KDV Hariç) 

2.1.c) Geçici Teminatı : 603,33 TL 

3 - ĠHALENĠN YERĠ VE TARĠHĠ: 

3.1. ġartname ve Eklerinin Temini : Ġl Özel Ġdaresi, Tarımsal Hizmetler 

Müdürlüğünden 250 TL karĢılığında temin 

edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

ġartname bedeli Ġdaremizin KırĢehir Vakıfbank 

Ģubesi TR 590001500158007289070767 hesabına 

yatırılacaktır. 

3.2. Ġhalenin Yapılacağı Yer : KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Encümen Toplantı Salonu 

3.3. Ġhalenin Tarih ve saati : 24.10.2017 Salı günü saat 10.30 da yapılacaktır. 

3.4. Ġhale Usulü : 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine 

göre Açık Teklif Usulü 

3.5. Tekliflerin verileceği yer : KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Encümen Toplantı Salonu  

3.6. Son Teklif verme saati : 24.10.2017 günü saat 10.30 

4 - ĠHALEYE KATILMA BELGELERĠ: 

Ġhaleye katılacaklar aĢağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 

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

b) Gerçek kiĢi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmıĢ yerleĢim yeri belgesi 
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2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmıĢ, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

Gerçek KiĢi Ġstekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmıĢ yerleĢim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmıĢ, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

Tüzel KiĢi Ġstekliler; 

1 - Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmıĢ, 

onaylı vergi levhası 

4 - Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kiĢilerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin imza beyannamesi 

5 - Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve ortaklarca 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi 

6 - Yurt dıĢından yapılacak olan baĢvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

BaĢkonsolosluklarınca veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

7 - KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul 

edildiğine dair her sayfası imzalanmıĢ ihale Ģartnamesi 

8 - Ġhale konusu iĢe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 

makbuz veya banka teminat mektubu. 

9 - ġartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

10 - Vergi borcu yoktur yazısı 

11 - 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına iliĢkin 

yazılı taahhütname. 

12 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, iĢin adının yazılı olduğu kapalı 

zarf içerisinde Ġhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

13 - Ġstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. 

Ġhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleĢme ve taahhütname 

imzalanacaktır. 

14 - Ġhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 

kalan istekli tarafından KırĢehir Ġl Özel Ġdaresinin hesabına KDV dâhil peĢin olarak ödenecektir. 

15 - Ġhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

Ġrtibat : Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi) 

Tel : 0 386 213 10 16 (Dahili: 1411) 

Ġlan olunur. 8511/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI 

ĠHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Kırşehir İl Özel İdaresinden: 

1 - ĠHALE KONUSU: 

Ġlimiz Mucur Ġlçesi Karaarkaç Köyü mevkiinde bulunan ve aĢağıda yeri, paftası, 

koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 

Kanununun10.maddesi 1. fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdare Kanunu 

hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - ĠHALE EDĠLECEK SAHA: 

2.1 - KırĢehir Ġli Mucur Ġlçesi Karaarkaç Köyü mevkiinde j33a4, j33d1 paftası içerisinde, 

aĢağıdaki koordinatlarla sınırlı 4454,25 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.1.a) Koordinatları;  

P-1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 635639 630691 632667 640021 

Yukarı (X) 4340232  4343543 4349175 4345443 

2.1.b) Muhammen Bedeli : 87.773,22 TL (KDV Hariç) 

2.1.c) Geçici Teminatı : 2.633,20 TL 

3 - ĠHALENĠN YERĠ VE TARĠHĠ: 

3.1. ġartname ve Eklerinin Temini : Ġl Özel Ġdaresi, Tarımsal Hizmetler 

Müdürlüğünden 250 TL karĢılığında temin 

edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

ġartname bedeli Ġdaremizin KırĢehir Vakıfbank 

Ģubesi TR 590001500158007289070767 hesabına 

yatırılacaktır. 

3.2. Ġhalenin Yapılacağı Yer : KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Encümen Toplantı Salonu 

3.3. Ġhalenin Tarih ve saati : 24.10.2017 Salı günü saat 10.15 te yapılacaktır. 

3.4. Ġhale Usulü : 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine 

göre Açık Teklif Usulü 

3.5. Tekliflerin verileceği yer : KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Encümen Toplantı Salonu  

3.6. Son Teklif verme saati : 24.10.2017 günü saat 10.15 

4 - ĠHALEYE KATILMA BELGELERĠ: 

Ġhaleye katılacaklar aĢağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 

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

b) Gerçek kiĢi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmıĢ yerleĢim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmıĢ, onaylı nüfus cüzdanı sureti 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 2017 – Sayı : 30200 

 

Gerçek KiĢi Ġstekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmıĢ yerleĢim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmıĢ, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

Tüzel KiĢi Ġstekliler; 

1 - Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmıĢ, 

onaylı vergi levhası 

4 - Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kiĢilerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin imza beyannamesi 

5 - Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve ortaklarca 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi 

6 - Yurt dıĢından yapılacak olan baĢvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

BaĢkonsolosluklarınca veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

7 - KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul 

edildiğine dair her sayfası imzalanmıĢ ihale Ģartnamesi 

8 - Ġhale konusu iĢe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 

makbuz veya banka teminat mektubu. 

9 - ġartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

10 - Vergi borcu yoktur yazısı 

11 - 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına iliĢkin 

yazılı taahhütname. 

12 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, iĢin adının yazılı olduğu kapalı 

zarf içerisinde Ġhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

13 - Ġstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. 

Ġhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleĢme ve taahhütname 

imzalanacaktır. 

14 - Ġhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 

kalan istekli tarafından KırĢehir Ġl Özel Ġdaresinin hesabına KDV dâhil peĢin olarak ödenecektir. 

15 - Ġhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

Ġrtibat : Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi) 

Tel : 0 386 213 10 16 (Dahili: 1411) 

Ġlan olunur. 8512/1-1 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi 

Tevsii II. Etap (347 Ha.) alanına ait altyapı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri 

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

ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : I. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 44225 MALATYA 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Tevsii II. 

Etap (347 Ha.) alanına ait yol, içmesuyu, kanalizasyon, 

yağmursuyu, ve kamera sistemi inĢaatlarından 

müteĢekkil altyapı yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : MALATYA 

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

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

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

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 44.826.550 TL 

f) Geçici Teminatı : 3.137.858,50 TL 

3 - Ġhalenin 

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

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

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

Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 19/10/2017 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

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

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

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

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

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

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

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

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

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

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

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

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

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

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

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

bildirimi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 

Ġ) Ġç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

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

edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

veya Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının I. Organize 

Sanayi Bölge Müdürlüğü 44225 MALATYA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı 

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

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

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

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

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

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

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

 8621/2-1 
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ANKARA-ESKĠġEHĠR YHT HATTI SĠNYALĠZASYON VE TELEKOMÜNĠKASYON 

SĠSTEMLERĠ ĠÇĠN YEDEK MALZEME ALINMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD YHT Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/484235 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : YHT Bölge Müdürlüğü Ġhale Bürosu, Eti Mahallesi 

Celal Bayar Bulvarı No: 78, ATG AVM 1. Kat, 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15 / 75390   Fax: 0 312 309 05 75 

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

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: 

Ankara-EskiĢehir YHT Hattı Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemleri Ġçin Yedek 

Malzeme Alınması ĠĢi, 3 Kısım Malzeme Alımı 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD YHT Bölge Müdürlüğü Ġhale Bürosuna 25/10/2017 günü saat 

14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD YHT Bölge Müdürlüğü Ġhale Bürosunda görülebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi Genel 

Müdürlüğü Merkez Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250 TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8638/1-1 

————— 

ANKARA CTC BĠNASINDA BULUNAN KUMANDA MERKEZĠ ĠÇĠN YEDEK 

VĠDEOWALL ALINMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ġhale Kayıt No : 2017/485697 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : YHT Bölge Müdürlüğü Ġhale Bürosu, Eti Mahallesi 

Celal Bayar Bulvarı No: 78, ATG AVM 1. Kat, 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15 / 75392   Fax: 0 312 309 05 75 

c) Elektronik Posta Adresi : osmankoksal2@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: 

Ankara CTC Binasında Bulunan Kumanda Merkezi Ġçin Yedek Videowall Alınması ĠĢi,  

6 adet Videowall Sistemi yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD YHT Bölge Müdürlüğü Ġhale Bürosuna 26/10/2017 günü saat 

14:00'e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD YHT Bölge Müdürlüğü Ġhale Bürosunda görülebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi Genel 

Müdürlüğü Merkez Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150 TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8639/1-1 
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MUSTAFAKEMALPAġA-BANDIRMA ĠSTASYONLARI YOL YENĠLEMESĠNDE 

KULLANILMAK ÜZERE 75.000 m³ KONKASÖR BALASTININ  

MUSTAFAKEMALPAġA ĠSTASYONUNDA BULUNAN  

FĠGÜRE SAHALARINDA TESLĠM ALINMASI  

ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/471591 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 Alsancak-

Konak/ĠZMĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

Dokümanların Görülebileceği 

Ġnternet Adresi : malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: MustafakemalpaĢa-Bandırma Ġstasyonları Yol 

Yenilemesinde Kullanılmak Üzere 75.000 m³ Konkasör Balastının MustafakemalpaĢa 

Ġstasyonunda Bulunan Figüre Sahalarında Teslim Alınması ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 26.10.2017 Tarihi PerĢembe Günü Saat 15.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8454/1-1 

————— 
AKHĠSAR VARYANTI ĠÇĠN GEREKLĠ OLAN 10.000 M³ KONKASÖR BALASTININ 

SOMA ĠSTASYONUNDA BULUNAN FĠGÜRE SAHASINDA  

TESLĠM ALINMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ġhale Kayıt No : 2017/471408 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 Alsancak-

Konak/ĠZMĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

Dokümanların Görülebileceği 

Ġnternet Adresi : malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: Akhisar Varyantı Ġçin Gerekli Olan 10.000 m³ 

Konkasör Balastının Soma Ġstasyonunda Bulunan Figüre Sahasında Teslim Alınması ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 
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4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 25.10.2017 Tarihi ÇarĢamba Günü Saat 15.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8452/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME ĠLANI 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

28.09.2017 tarih ve 30194 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan MIKHZM-317 / TÜRKĠYE 

PETROLLERĠ ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET 

SÜRÜCÜLÜ KAMYON KĠRALAMA HĠZMET ĠġĠ ihale ilanının 6. Maddesi aĢağıdaki Ģekilde 

değiĢtirilmiĢtir. 

6 - Teklifler, 13.10.2017 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 

GELEN EVRAK SERVĠSĠNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Ġhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 8665/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME ĠLANI 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

1 ADET BĠLGĠSAYARLI TOMOGRAFĠ CĠHAZI VE YARDIMCI EKĠPMANLARI 

alımı, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esaslarının 19 uncu maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edileceği 

03/10/2017 tarih, 30199 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiĢtir. Ancak 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununun 26. maddesine göre ilan tarihi konusunda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar 

verilmiĢtir.  

Ġhale kayıt numarası : 2017/482240 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/ĠZMĠR 

b) Telefon ve belgegeçer numarası : 232 311 42 70 / 42 74 - 232 311 43 22 

c) Elektronik posta adresi : bapege@gmail.com 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tıbbi Cihaz Alımları - 1 ADET BĠLGĠSAYARLI 

TOMOGRAFĠ CĠHAZ VE YARDIMCI 

EKĠPMANLARI ALIMI 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Ġhale Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13/09/2017 - 10:00 

 

3 - Düzeltmeye Konu ilanın Yayımlandığı 

a) Resmi Gazete Tarihi, Sayısı : 03/10/2017 - 30199 

Düzeltilen Madde : 

Ġhale Tarihi 20/10/2017 saat: 10:00 olarak düzeltilmiĢtir. 8655/1-1 
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ANTALYA ġEHĠR HASTANESĠ YAPIM ĠġLERĠ ĠLE ÜRÜN VE HĠZMETLERĠN  

TEMĠN EDĠLMESĠ ĠġĠ ÖN YETERLĠK ĠLANI 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire 

Başkanlığından:  

Antalya ġehir Hastanesi Projesi, 6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel ĠĢ 

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

Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık Bakanlığınca Kamu 

Özel ĠĢbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına ĠliĢkin Uygulama 

Yönetmeliği‖ (buradan baĢlayarak ―Yönetmelik‖ olarak adlandırılacaktır.) doğrultusunda 

gerçekleĢtirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 04.01.2002 

tarihli 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. Ġhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi 

kapsamında belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanacaktır. 

Ön yeterlik değerlendirmesine iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin 

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

Müdürlüğü Kamu Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı, 

Üniversiteler Mah. 1604 Cad. No: 9/5 Kat: 7 Bilkent - 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 585 64 92-93 - 0 312 585 65 33 

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

2 - Ġhale konusu iĢin 

2.1. Adı: 

Antalya ġehir Hastanesi Yapım ĠĢleri Ġle Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi ĠĢi 

2.2. Niteliği, türü ve miktarı: 

Proje; 400 Yataklı Genel Hastane, 100 Yataklı Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, 100 

Yataklı Onkoloji Hastanesi, 200 Yataklı Psikiyatri Hastanesi, 50 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli 

Psikiyatri Hastanesi, 150 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olmak üzere 1000 

Yataklı ġehir Hastanesi ve ticari hizmet alanları yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin 

finansmanını, kesin ve uygulama projesini, inĢaatını, tıbbi cihazları ve diğer donanım ile sağlık 

yerleĢkesi için gerekli mefruĢatı ve donanımı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca bina ve arazi bakım 

onarım hizmetleri, olağanüstü bakım ve onarım (yenileme) hizmetini, ortak hizmetler yönetimi 

hizmeti, mefruĢat bakım onarım hizmeti, tıbbi ekipman bakım onarım hizmeti, yer ve bahçe 

bakım onarım hizmetleri, ilaçlama hizmeti, otopark hizmeti, temizlik hizmeti, hastane bilgi 

yönetim sistemi (HBYS) hizmeti, güvenlik hizmeti, hasta yönlendirme ve refakat / resepsiyon / 

yardım masası / taĢıma hizmetleri, çamaĢır ve çamaĢırhane hizmetleri, yemek ve yemekhane 

hizmetleri, laboratuvar hizmeti, görüntüleme hizmeti, sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti, 

rehabilitasyon hizmeti ve atık yönetim hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve 

Ġdare onayını alacak tıbbi hizmet dıĢındaki alanların da yapım ve iĢletilmesini üstlenecektir. 

3 - ĠĢin yapılacağı yer: 

Proje Antalya’da yapılacaktır. 
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4 - Ġhale konusu iĢin baĢlama ve bitirme tarihi: 

Kamu Özel ĠĢbirliği modeli ile gerçekleĢtirilecek olan Antalya ġehir Hastanesi Projesi 

yatırım dönemi yapının bitirilmesi için 2,5 yıl, çeĢitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse en 

çok 3,5 yıl, iĢletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleĢme süresi toplam 27,5 yıl, yapım 

süresinde uzatma verilmiĢse en çok 28,5 yıldır. 

5 - Ön yeterliğe katılabilme Ģartları ve istenilen belgelerin neler olduğu: 

5.1. Ön yeterlik değerlendirmesi, baĢvuru koĢullarını karĢılayan yerli ve yabancı tüm 

isteklilere açıktır. Ġhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinde, ihale dıĢı 

bırakılacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinin dördüncü fıkrası ve 15. Maddenin ikinci 

fıkrasında belirtilmektedir. 

5.2. Ön yeterlik baĢvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odası veya esnaf ve sanatkar odası belgesi, ön yeterlik baĢvurusu yapmaya yetkili 

olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eĢdeğer belgeler ile ön yeterlik 

Ģartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir. 

5.3. Ġsteklilerin ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim 

Belgesi sunması gerekmektedir. ĠĢ ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karĢılayabilir. Ġstekliler bu 

ölçütleri ayrıca alt yükleniciler aracılığıyla da karĢılayabilir. Bu durumda Adaylar ön yeterlik 

baĢvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iĢ ortakları veya alt yükleniciler tarafından 

karĢılandığına dair listeyi sunmaları gerekmektedir. 

6 - Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

6.1. Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri: 

Ġsteklilerin (a) Ön yeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki veya üç yıllık 

ortalama cirolarının 100.000.000 USD (Amerikan Doları) den daha düĢük olmaması, (b) son iki 

veya üç yıllık döneme iliĢkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müĢavirlerce 

onaylanmıĢ malî tablolar ile bağımsız denetim veya yeminli mali müĢavir görüĢlerinin ve varsa 

son geçici vergi beyannamelerinin sunulması ve (c) bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi 

veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatlarının toplam 50.000.000 

USD (Amerikan Doları) den daha az olmaması Ģeklindedir. ĠĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ön 

yeterlik baĢvurusunda bulunan Adayların bu maddenin (a), (b) ve (c) fıkrasında belirtilen ölçütleri 

birlikte karĢılaması yeterlidir. 

6.2. Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri: 

Ġsteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan 

önceki; (a) son onbeĢ yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastane yapım iĢinin tamamını veya en 

az %80 oranında tamamlamıĢ olması, (b) son beĢ yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastanenin 

hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluĢturmuĢ olması veya en az bir yıllık süre boyunca 

iĢletimini tedarik etmiĢ olması, (c) son beĢ yıl içinde hastane veya sağlık kuruluĢlarına yıllık 

ortalama en az 1.500.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiĢ olması, (ç) son beĢ yıl içinde 

hastane veya sağlık kuruluĢlarına, yıllık ortalama en az 2.000.000 TL tutarında laboratuvar 

hizmeti vermiĢ olması Ģeklindedir. 

7 - Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı: 

Ön yeterlik dokümanı Ġdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Kamu Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Üniversiteler Mah. 1604 Cad. No: 9/5 Kat: 7 
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Bilkent - ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık 

Müdürlüğüne ait Halk Bankası Ankara Kurumsal ġubesi TR83 0001 2009 4520 0044 0000 15 

hesap numarasına 5.000,00 TL yatırıldıktan sonra Ġdarenin adresinde ön yeterlik ihale belgeleri 

alınabilir. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik belgelerini satın almaları zorunludur. 

8 - Ön yeterlik baĢvurusunun sunulacağı yer ile son baĢvuru tarihi ve saati: 

Ön yeterlik baĢvuruları 21.11.2017 günü saat 15.00’e kadar Ġdare’nin T.C. Sağlık 

Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı 

Üniversiteler Mah. 1604 Cad. No: 9/5 Kat: 7 Bilkent - ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. 

9 - Ön yeterliğin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: 

Ön yeterlik ihalesi 21.11.2017 günü saat 15.00’e kadar Ġdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Üniversiteler Mah. 

1604 Cad. No: 9/5 Kat: 7 Bilkent - ANKARA adresinde yapılacaktır. 

Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli bildirim 

yapılacaktır. 

10 - Ön yeterliğin yerli ve/veya yabancı isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler 

lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı: 

Ön yeterlik değerlendirmesi, baĢvuru koĢullarını karĢılayan yerli ve yabancı tüm 

isteklilere açıktır. Yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

11 - Ortak giriĢimlerin ön yeterlik değerlendirmesine baĢvurup baĢvuramayacağı: 

ĠĢ ortaklıkları ön yeterlik baĢvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz. 

 8569/1-1 

————— 

DĠYARBAKIR KAYAPINAR ġEHĠR HASTANESĠ YAPIM ĠġLERĠ ĠLE ÜRÜN VE 

HĠZMETLERĠN TEMĠN EDĠLMESĠ ĠġĠ ÖN YETERLĠK ĠLANI 

Diyarbakır Kayapınar ġehir Hastanesi Projesi, 6428 sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca 

Kamu Özel ĠĢ Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık 

Bakanlığınca Kamu Özel ĠĢbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet 

Alınmasına ĠliĢkin Uygulama Yönetmeliği‖ (buradan baĢlayarak ―Yönetmelik‖ olarak 

adlandırılacaktır.) doğrultusunda gerçekleĢtirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet 

Ġhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. Ġhalede, 

Yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanacaktır. 

Ön yeterlik değerlendirmesine iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin 

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

Müdürlüğü Kamu Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı 

Üniversiteler Mah. 1604 Cad. No: 9/5 Kat: 7 Bilkent - 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 585 64 92-93 - 0 312 585 65 33 

c) Elektronik Posta Adresi : kamuozel_db@saglik.gov.tr 
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2 - Ġhale konusu iĢin 

2.1. Adı: 

Diyarbakır Kayapınar ġehir Hastanesi Yapım ĠĢleri Ġle Ürün ve Hizmetlerin Temin 

Edilmesi ĠĢi 

2.2. Niteliği, türü ve miktarı: 

Proje; 400 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 150 yataklı Göğüs Hastalıkları 

Hastanesi, 100 yataklı Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi ve 100 yataklı Onkoloji Hastanesi 

olmak üzere 750 Yataklı ġehir Hastanesi ve ticari hizmet alanları yatırımını kapsamaktadır. 

Yüklenici; projenin finansmanını, kesin ve uygulama projesini, inĢaatını, tıbbi cihazları ve diğer 

donanım ile sağlık yerleĢkesi için gerekli mefruĢatı ve donanımı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca 

bina ve arazi bakım onarım hizmetleri, olağanüstü bakım ve onarım (yenileme) hizmetini, ortak 

hizmetler yönetimi hizmeti, mefruĢat bakım onarım hizmeti, tıbbi ekipman bakım onarım hizmeti, 

yer ve bahçe bakım onarım hizmetleri, ilaçlama hizmeti, otopark hizmeti, temizlik hizmeti, 

hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS) hizmeti, güvenlik hizmeti, hasta yönlendirme ve refakat / 

resepsiyon / yardım masası / taĢıma hizmetleri, çamaĢır ve çamaĢırhane hizmetleri, yemek ve 

yemekhane hizmetleri, laboratuvar hizmeti, görüntüleme hizmeti, sterilizasyon ve dezenfeksiyon 

hizmeti, rehabilitasyon hizmeti ve atık yönetim hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle 

uyumlu ve Ġdare onayını alacak tıbbi hizmet dıĢındaki alanların da yapım ve iĢletilmesini 

üstlenecektir. 

3 - ĠĢin yapılacağı yer: 

Proje Diyarbakır Kayapınar’da yapılacaktır. 

4 - Ġhale konusu iĢin baĢlama ve bitirme tarihi : 

Kamu Özel ĠĢbirliği modeli ile gerçekleĢtirilecek olan Diyarbakır Kayapınar ġehir 

Hastanesi Projesi yatırım dönemi yapının bitirilmesi için 2,5 yıl, çeĢitli nedenlerden yapım için 

uzatma verilirse en çok 3,5 yıl, iĢletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleĢme süresi toplam 27,5 

yıl, yapım süresinde uzatma verilmiĢse en çok 28,5 yıldır. 

5 - Ön yeterliğe katılabilme Ģartları ve istenilen belgelerin neler olduğu: 

5.1. Ön yeterlik değerlendirmesi, baĢvuru koĢullarını karĢılayan yerli ve yabancı tüm 

isteklilere açıktır. Ġhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinde, ihale dıĢı 

bırakılacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinin dördüncü fıkrası ve 15. Maddenin ikinci 

fıkrasında belirtilmektedir. 

5.2. Ön yeterlik baĢvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odası veya esnaf ve sanatkar odası belgesi, ön yeterlik baĢvurusu yapmaya yetkili 

olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eĢdeğer belgeler ile ön yeterlik 

Ģartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir. 

5.3. Ġsteklilerin ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim 

Belgesi sunması gerekmektedir. ĠĢ ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karĢılayabilir. Ġstekliler bu 

ölçütleri ayrıca alt yükleniciler aracılığıyla da karĢılayabilir. Bu durumda Adaylar ön yeterlik 

baĢvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iĢ ortakları veya alt yükleniciler tarafından 

karĢılandığına dair listeyi sunmaları gerekmektedir. 
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6 - Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

6.1. Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri: 

Ġsteklilerin (a) Ön yeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki veya üç yıllık 

ortalama cirolarının 100.000.000 USD (Amerikan Doları) den daha düĢük olmaması, (b) son iki 

veya üç yıllık döneme iliĢkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müĢavirlerce 

onaylanmıĢ malî tablolar ile bağımsız denetim veya yeminli mali müĢavir görüĢlerinin ve varsa 

son geçici vergi beyannamelerinin sunulması ve (c) bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi 

veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatlarının toplam 50.000.000 

USD (Amerikan Doları) den daha az olmaması Ģeklindedir. ĠĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ön 

yeterlik baĢvurusunda bulunan Adayların bu maddenin (a),(b) ve (c) fıkrasında belirtilen ölçütleri 

birlikte karĢılaması yeterlidir. 

6.2. Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri: 

Ġsteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan 

önceki; (a) son onbeĢ yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastane yapım iĢinin tamamını veya en 

az %80 oranında tamamlamıĢ olması, (b) son beĢ yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastanenin 

hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluĢturmuĢ olması veya en az bir yıllık süre boyunca 

iĢletimini tedarik etmiĢ olması, (c) son beĢ yıl içinde hastane veya sağlık kuruluĢlarına yıllık 

ortalama en az 1.500.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiĢ olması, (ç) son beĢ yıl içinde 

hastane veya sağlık kuruluĢlarına, yıllık ortalama en az 2.000.000 TL tutarında laboratuvar 

hizmeti vermiĢ olması Ģeklindedir. 

7 - Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı: 

Ön yeterlik dokümanı Ġdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Kamu Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Üniversiteler Mah. 1604 Cad. No: 9/5 Kat: 7 

Bilkent - ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık 

Müdürlüğüne ait Halk Bankası Ankara Kurumsal ġubesi TR83 0001 2009 4520 0044 0000 15 

hesap numarasına 5.000,00 TL yatırıldıktan sonra Ġdarenin adresinde ön yeterlik ihale belgeleri 

alınabilir. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik belgelerini satın almaları zorunludur. 

8 - Ön yeterlik baĢvurusunun sunulacağı yer ile son baĢvuru tarihi ve saati: 

Ön yeterlik baĢvuruları 05.12.2017 günü saat 15.00’e kadar Ġdare’nin T.C. Sağlık 

Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı 

Üniversiteler Mah. 1604 Cad. No: 9/5 Kat: 7 Bilkent - ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. 

9 - Ön yeterliğin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: 

Ön yeterlik ihalesi 05.12.2017 günü saat 15.00’e kadar Ġdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Üniversiteler Mah. 

1604 Cad. No: 9/5 Kat: 7 Bilkent - ANKARA adresinde yapılacaktır. 

Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli bildirim 

yapılacaktır. 

10 - Ön yeterliğin yerli ve/veya yabancı isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler 

lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı: 

Ön yeterlik değerlendirmesi, baĢvuru koĢullarını karĢılayan yerli ve yabancı tüm 

isteklilere açıktır. Yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

11 - Ortak giriĢimlerin ön yeterlik değerlendirmesine baĢvurup baĢvuramayacağı: 

ĠĢ ortaklıkları ön yeterlik baĢvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz. 

 8570/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Ġstanbul'da kurulmuĢ olan Otomatik Kontrol Vakfı, Ġstanbul 18. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 08.09.2017 tarihinde kesinleĢen, 02.03.2017 tarihli ve E: 2016/53, K: 2017/86 

sayılı ve aynı mahkemenin 06.07.2017 tarihli ve E: 2016/53, K: 2017/86 sayılı Tavzih kararına 

istinaden dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8586/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Sağlıkta Sürekli Eğitim Vakfı (Sağlık SEV) 

VAKFEDENLER: Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK, Sevil ERTÜRK, IĢık ERTÜRK 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: BURSA 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU 

Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.06.2017 tarihinde tashih edilen, 05.07.2017 tarihinde 

kesinleĢen, 26.04.2017 tarihli ve E: 2017/152, K: 2017/406 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Sağlık hizmeti alan kiĢilerin ve sağlık uygulayıcılarının tıbbi 

bilgilerinin geliĢmesini sağlayarak daha bilinçli bir toplum yaratmak için sağlık konusunda 

eğitimler vermek, kiĢilerin güncel tıbbi bilgilere ulaĢımını sağlamak, sağlık araĢtırmalarını 

desteklemek, sağlık uygulayıcılarının mesleki yeterliliklerini ve donanımlarını desteklemek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (AltmıĢ Bin Türk Lirası) nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK, Uzm. Dyt. Sevil ERTÜRK, Doç. Dr. 

Özen ÖZ GÜL, Doç. Dr. Soner CANDER, Doç. Dr. Sinem KIYICI 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: 

Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8587/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Erikli Baba Eğitim ve Kültür Vakfı (Kısa Adı ―EBV‖) 

VAKFEDENLER: Erikli Baba Kültür Derneği’dir. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Ġstanbul 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.07.2017 tarihinde kesinleĢen, 04.05.2017 tarih ve  

E: 2016/340, K: 2017/99 sayılı kararı  

VAKFIN AMACI: Evrensel kültür değerlerini yakalayan engin ve eĢsiz kültür 

mirasımızın, özellikle tasavvuf kültürünün araĢtırılması, ortaya çıkartılması, geliĢtirilmesi ve 

korunması, Alevi-BektaĢi inanç ve kültürünü bir bütünlük içinde ele alarak araĢtırmak, 

belgelemek ve yararlı sonuçlar elde etmek üzere tanımlamak, geliĢtirmek, geniĢ kitlelere 

tanıtılmasını sağlamak, yaĢatmak ve geleceğe aktarmak; bilim, sanat, eğitim ve öğretim, sağlık, 

spor, ekonomi ve ticaret alanlarında çalıĢmalar yapmak, aynı amaçla çalıĢan gerçek ve tüzel 

kiĢilere yardımcı olmak, yardımlaĢmak ve dayanıĢmak, iĢ birliği yapmak, farklı inanç ve kültürler 

arasında dostluk, diyalog, karĢılıklı sevgi ve saygının geliĢtirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 

faaliyette bulunur. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000.-TL. 
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YÖNETĠM KURULU: Erdoğan Metin, Cumali Kara, Kazım AkĢahin, Mustafa Ergin, 

Ercan Boy, ġule Aydın, Kenan Doğan, Hüseyin Kamo, Hüseyin Selvi, Sema Kaya, Mehmet ġen, 

Hıdır Ali Alsan, Dursun Kılıçkaya 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın tasfiyesinden 

arta kalan mal varlığı mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluĢa devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8588/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Pamukova Muradiye Eğitim Vakfı 

VAKFEDENLER: Hikmet ġenol, Yılmaz Gültekin, Bilal Çuhalılar, Mehmet Tuncer 

ġafak, Hasan Kocatepe 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: SAKARYA 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Pamukova Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/09/2017 tarihinde tashih edilen 21/07/2017 tarih ve 

E: 2017/164, K: 2017/167 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yurtiçi ve yurtdıĢında her türlü eğitim-öğretim, sağlık, sosyal-kültürel, 

sportif ve çevre ile ilgili faaliyetler gerçekleĢtirmek suretiyle, sosyal ve insani meselelerin 

çözümüne, toplumun maddi ve manevi geliĢmesine vakıf senedi çerçevesinde katkıda 

bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Sakarya ili Geyve ilçesi, Orhaniye mah., 18.L4 pafta, 61. ada 

61. parselde kayıtlı 540 metre kare bodrum üzeri 3 katlı binadır. 

YÖNETĠM KURULU: Hikmet ġenol, Yılmaz Gültekin, Bilal Çuhalılar, Cemil Aydın, 

Muhammet Bulut. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: 

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde dağılma bilançosu çerçevesinde çıkacak 

malvarlığı, kurulmuĢ tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi 

koĢulları ile Mütevelli Heyetinin uygun göreceği benzer amaçlı bir vakfa devredilebilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8589/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Dr. Emin Acar Vakfı. 

VAKFEDENLER: Süleyman Rahmi Acar, Emin Mert Acar, Semra Acar Okur, Ali 

Osman Köse. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Ankara 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Ġnegöl 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/09/2017 tarihli ve E: 2017/115 K: 2017/192 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür, sağlık ve sosyal yardım amacı yanında özel amacı 

eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 

gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Bursa Ġli, Ġnegöl Ġlçesi, Deydinler Mahallesi, Köy içi mevkii, 

145 ada 6, 7, 8, 13, 14 ve 15 parselde kayıtlı taĢınmazlar. 

VAKFIN YÖNETĠM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Mütevelli Heyetin 

uygun göreceği gayece aynı baĢka bir vakfa, kurum ve kuruluĢa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8645/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Form Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 211733, 211735 ve 

211736 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Form Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Abdullah ġENGEL (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 1397, Oda Sicil No: 2748),  

MYD Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 875233, 1103759 ve 

1127075 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan MYD Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Abdurrahim SAĞLAM (Makine Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26792, Oda Sicil No: 15853), 

MYD Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 882663, 1103759 ve 

1127075 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan MYD Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Ali Fuat HACIBEBEKOĞLU (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26478, Oda Sicil No: 12609),  

Bolu Yapı Denetim Mühendislik Hizmetleri ve MüĢavirlik Ltd. ġti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan 639594, 629876 ve 638782 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Bolu Yapı 

Denetim Mühendislik Hizmetleri ve MüĢavirlik Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari 

para cezası verilmesine sebep olan Ġsmail HOTAKOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 12554, Oda Sicil No: 9761),  

Ermet Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 883301 YĠBF nolu 

yapı ile Elbistan Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1124166 ve 

1103676 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Ermet Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası, Elbistan Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Mustafa Suphi ARIĞ (ĠnĢaat Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22801, Oda Sicil No: 58163),  

Atlantis Grup Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 887962, 

916532, 1094303 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Atlantis Grup Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. 

maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Mustafa YÜKSEL’in (ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21202, Oda Sicil No: 13423),  

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve 

üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması için, 

Nil Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 985350, 1093552 ve 

1096405 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Nil Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Fatma ġEKERCĠ 

(ULUGERGER)’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 96063), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için Bakanlık Makamına teklifte 

bulunulması, iptal iĢleminin Resmi Gazetede ilan ettirilmesi; 

Bakanlık Makamının 25.09.2017 tarihli ve 23312 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 8646/1-1 
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Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

- Pursaklar Belediye Meclisinin 07.07.2017 gün ve 141 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 12.09.2017 gün ve 1778 sayılı kararı ile onaylanan 

"Pursaklar 95517 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği", 

3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. 

maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 8640/1-1 

————— 

- Pursaklar Belediye Meclisinin 07.06.2017 gün ve 120 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 12.09.2017 gün ve 1764x sayılı kararı ile onaylanan 

"Pursaklar 95196 Ada 1 Nolu Parsel Batısında Bulunan Yolun GeniĢletilmesine Yönelik 1/1000 

Ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği", 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal 

Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan Panosunda 30 gün süreyle 

askıya çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 8641/1-1 

————— 

- Pursaklar Belediye Meclisinin 07.07.2017 gün ve 142 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 12.09.2017 gün ve 1774 sayılı kararı ile onaylanan 

"Pursaklar-Saray 98162 Nolu Adanın Doğusunda Bulunan Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına 

Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği", 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b 

maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan 

Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 8642/1-1 

————— 

- Pursaklar Belediye Meclisinin 07.07.2017 gün ve 143 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 12.09.2017 gün ve 1781 sayılı kararı ile onaylanan 

"Pursaklar-Saray 98202 Nolu Adanın Kuzeyinde Bulunan Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına 

Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği", 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b 

maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan 

Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 8643/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8635/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016 / 500488 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Araban Sosyal Hizmet Merkezi 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Araban / Gaziantep 

Adresi 
Turgut Özal Mah. Cezaevi Cad. 

No: 1 
Tel-Faks 

0 (342) 611 22 27  

0 (342) 611 22 28 

Posta Kodu 27650 E-Mail araban.shm@aile.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Beyaz Ġnci Davet Rek. Org. Tur. TaĢ. 

Öğr. Serv. Tem. Kir. Bilg. ĠĢl. Eğ. Med. 

Tıb. Malz. Lab. ve Tic. Ltd. ġirketi    

Beyaz Ġnci Davet Rek. Org. Tur. 

TaĢ. Öğr. Serv. Tem. Kir. Bilg. ĠĢl. 

Eğ. Med. Tıb. Malz. Lab. ve Tic. 

Ltd. ġirketinin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağı Fatma Canlı    

Adresi 

23 Nisan Mah. ġ. Mehmet Karakuzulu 

Cad. Yağmur Ap. No: 8 D: 2 ġahinbey/ 

Gaziantep     

 

T.C. Kimlik No.  12995190130   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1670528528     

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gaziantep Ticaret Odası     

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Oda Sicil No: 30938,  

Ticaret Sicil No: 30479    
 

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 (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8663/1/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016 / 480978 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Gaziantep Çocuk Evleri 

Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü     
Ġl/Ġlçe ġehitkamil / Gaziantep 

Adresi 
Budak Mah. MareĢal Fevzi 

Çakmak Bulvarı No: 104/B     
Tel-Faks 

0 (342) 371 07 06 

0 (342) 321 60 70  

Posta Kodu 27090     E-Mail gaziantep.cekm@aile.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Beyaz Ġnci Davet Rek. Org. Tur. TaĢ. 

Öğr. Serv. Tem. Kir. Bilg. ĠĢl. Eğ. Med. 

Tıb. Malz. Lab. ve Tic. Ltd. ġirketi    

Beyaz Ġnci Davet Rek. Org. Tur. 

TaĢ. Öğr. Serv. Tem. Kir. Bilg. ĠĢl. 

Eğ. Med. Tıb. Malz. Lab. ve Tic. 

Ltd. ġirketinin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağı Fatma Canlı    

Adresi 

23 Nisan Mah. ġ. Mehmet Karakuzulu 

Cad. Yağmur Ap. No: 8 D: 2 ġahinbey/ 

Gaziantep     

 

T.C. Kimlik No.  12995190130   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1670528528     

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gaziantep Ticaret Odası     

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Oda Sicil No: 30938,  

Ticaret Sicil No: 30479    
 

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 (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8663/2/1-1 



4 Ekim 2017 – Sayı : 30200 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016 / 499681 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Gaziantep ġehitkamil Sosyal 

Hizmet Merkezi Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe ġehitkamil / Gaziantep 

Adresi 
Mevlana Mah. 50070 Nolu Cad. 

No: 1 
Tel-Faks 

0 (342) 329 70 30 

0 (342) 329 70 63 

Posta Kodu 27590 E-Mail sehitkamil.shm@aile.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Beyaz Ġnci Davet Rek. Org. Tur. TaĢ. 

Öğr. Serv. Tem. Kir. Bilg. ĠĢl. Eğ. Med. 

Tıb. Malz. Lab. ve Tic. Ltd. ġirketi    

Beyaz Ġnci Davet Rek. Org. Tur. 

TaĢ. Öğr. Serv. Tem. Kir. Bilg. ĠĢl. 

Eğ. Med. Tıb. Malz. Lab. ve Tic. 

Ltd. ġirketinin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağı Fatma Canlı    

Adresi 

23 Nisan Mah. ġ. Mehmet Karakuzulu 

Cad. Yağmur Ap. No: 8 D: 2 ġahinbey/ 

Gaziantep     

 

T.C. Kimlik No.  12995190130 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1670528528  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gaziantep Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Oda Sicil No: 30938, 

Ticaret Sicil No: 30479 
 

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 (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8663/3/1-1 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 2017 – Sayı : 30200 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014 / 155103 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Aydın Akbük Huzurevi 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Didim/Aydın 

Adresi 
Adnan Menderes Mah. 1001 Cad. 

1028 Sok. No: 8 
Tel-Faks 

0 (256) 856 50 55 

0 (256) 856 50 10 

Posta Kodu 09270 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Akburtem Elektrik Elektronik 

Mühendislik DanıĢmanlık Endüstriyel 

Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi    

Akburtem Elektrik Elektronik 

Mühendislik DanıĢmanlık 

Endüstriyel Temizlik Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketinin 

yarısından fazla hissesine sahip 

ortağı Serkan ġengül    

Adresi 
BeĢevler Mahallesi Mertoğlu Sokak  

No: 5-7A Nilüfer/Bursa     
 

T.C. Kimlik No.  23561729500   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0170527332     

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Oda Sicil No: 80310, 

Ticaret Sicil No: 70964 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8664/1-1 



4 Ekim 2017 – Sayı : 30200 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8656/1-1 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 2017 – Sayı : 30200 

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8657/1-1 



4 Ekim 2017 – Sayı : 30200 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8658/1-1 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 2017 – Sayı : 30200 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8644/1-1 



4 Ekim 2017 – Sayı : 30200 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8662/1-1 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 2017 – Sayı : 30200 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8648/1-1 



4 Ekim 2017 – Sayı : 30200 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliğinden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8653/1-1 
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Hakkari Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/278142 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin Hakkari Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Adı Milli Eğitim Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Hakkari-Merkez 

Adresi 
Eski Hakkari Valiliği Hizmet 

Binası Kat: 3 
Tel-Faks 0 438 280 3000 - 0 438 280 3051 

Posta Kodu 3000 E-Mail hakkarimem@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Kırıkdağ Gıda Nak. San. Tic. Ltd. ġti.  

Adresi 
Kayacan Cad. Kırıkdağ ĠĢhanı No: 47/A 

HAKKARĠ 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5570367498  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1073  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8659/1-1 



4 Ekim 2017 – Sayı : 30200 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

Hakkari Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/278142 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin Hakkari Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Adı Milli Eğitim Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Hakkari-Merkez 

Adresi 
Eski Hakkari Valiliği Hizmet 

Binası Kat: 3 
Tel-Faks 0 438 280 3000 - 0 438 280 3051 

Posta Kodu 3000 E-Mail hakkarimem@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Veysi KURT  

Adresi 
Bulak Mah. Atlılar Cad. Atlılar pasajı 

No: 1  HAKKARĠ 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
36775463832  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1546  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8660/1-1 
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Hakkari Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/278142 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin Hakkari Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Adı Milli Eğitim Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Hakkari-Merkez 

Adresi 
Eski Hakkari Valiliği Hizmet 

Binası Kat: 3 
Tel-Faks 0 438 280 3000 - 0 438 280 3051 

Posta Kodu 3000 E-Mail hakkarimem@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı SS 2 Nolu Motorlu TaĢ. Koop  

Adresi 
Bulvar Cad. Gap Apt. Kat: 1 No: 2 

HAKKARĠ 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4550005867  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
636  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8661/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ilinde sahip olduğu ĠR/TPO/4635 hak sıra no’lu 

petrol iĢletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Kurkan kuyuları arası enerji nakil hattı için 

gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaĢma 

yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Eğil Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el 

koyma kararı bulunan, Diyarbakır ili, Eğil ilçesi, Baysu köyündeki 156 ada 5 no’lu parselin 

1018,06 m²’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası 

gereğince istimlakine karar verilmesi için 19.09.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan 

olunur. 8636/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DÜZELTME ĠLANI 

03.10.2017 tarihli ve 30199 sayılı Resmi Gazete'nin 258. sayfasında yayımlanan ilan, 

Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı olarak yayımlanması 

gerekirken, sehven Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı olarak 

yayımlanmıĢtır. 

Düzeltilerek ilgililere duyurulur. 8541/1-1 

—— • —— 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre aĢağıda belirtilen bölümlere karĢılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri 

alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup baĢvurular Üniversite 

Rektörlüğü’ne Ģahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak 

baĢvurular kabul edilmeyecektir.) 
 

FAKÜLTE BÖLÜM 

ÖĞRETĠM 

ÜYESĠ ALANI 

EK 

AÇIKLAMALAR 

Mimarlık 

Fakültesi 

Ġç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı 

Bölümü 

1 

Ġç Mimarlık alanında lisans 

mezunu, Ġç Mimarlık alanında 

yüksek lisans, Mimarlık alanında 

doktora yapmıĢ olması. 

Yardımcı Doçent 

 

ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

Adres : Ġstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu 

  Ataköy YerleĢkesi 

  E-5 Karayolu üzeri 34156 

  Bakırköy / ĠSTANBUL 

Tel : 0 212 498 41 41 

E-mail : ik@iku.edu.tr 8619/1-1 
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Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AVUKAT ALIM ĠLANI 

Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa 

Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak 

hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği ve Avukatlık GiriĢ 

Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna 

sınavla atama yapılacaktır. 
 

UNVANI SINIFI DERECESĠ ADET 

AVUKAT AHS 8 1 
 

I - SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

A. GENEL ġARTLAR: 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

b. Son BaĢvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamıĢ Kamu Personeli Seçme Sınavı 

(KPSS) P3 puan türünden en az 60 (atmıĢ) puan almıĢ olmak, 

c. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

d. Avukat kadrosu için baĢvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine 

sahip olmak. 

e. En az 8 (sekiz) yıl mesleği ile ilgili fiilen çalıĢmıĢ olmak ve belgelendirmek. 

II - BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1. BaĢvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığının internet sayfasından 

temin edilebilir) 

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği) 

3. Üç adet vesikalık fotoğraf 

4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı 

5. ÖzgeçmiĢ 

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği 

7. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

8. Adli sicil belgesi 

9. Mesleği ile ilgili fiilen çalıĢtığına dair onaylı deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü. 

* BaĢvuru için gerekli belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire 

BaĢkanlığınca da onaylanabilir. 

** Posta ile yapılacak baĢvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması 

gerekmektedir. 

III - GĠRĠġ SINAVININ ġEKLĠ BAġVURU ġARTLARI YERĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

BaĢvuru Yeri: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire BaĢkanlığı 

Gültepe Mahallesi, Çatalan Caddesi No: 201/5 01250 Sarıçam/ADANA 0.322.4550013 

BaĢvuru Tarihi: 04/10/2017-18/10/2017 
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Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü - 06/11/2017 

Pazartesi Saat: 10.00 

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü - 08/11/2017 

ÇarĢamba Saat:10.00 

BaĢvurular Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 04/10/2017-18/10/2017 tarihleri 

arasında Ģahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre 

içerisinde yapılmayan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamada gerçekleĢtirilecektir. Sınav için 

öngörülen süre içerisinde yapılan baĢvuruları inceleyerek adayların aranan Ģartları taĢıyıp 

taĢımadıkları, BaĢvuru Ġnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.  

Aranılan Ģartları taĢıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı 

alan adaydan baĢlamak ve atama yapılacak kadro sayısının 5 (beĢ) katını geçmemek üzere, bir 

sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın 

aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır) Sıralamaya giren adaylar 

Üniversitemiz internet sayfasından (www.adanabtu.edu.tr) duyurulacaktır. 

IV- YAZILI SINAV KONULARI 

a. Anayasa Hukuku 

b. Medeni Hukuk 

c. Borçlar Hukuku 

d. Ticaret Hukuku 

e. Medeni Usul Hukuku 

f. Ġcra ve Ġflas Hukuku 

g. Ġdare Hukuku 

h. Ġdari Yargılama Hukuku 

i. Ceza Hukuku 

j. Ceza Usul Hukuku 

k. ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

V - SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Yazılı sınavda 70 (yetmiĢ) ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boĢ kadro sayısının 

en çok 4 (dört) katı aday yazılı sınav baĢarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. 

(Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eĢit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava 

çağırılır.) Sözlü sınavda baĢarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiĢ) puan alınması Ģarttır. Yazılı 

ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak baĢarı notu bulunur. BaĢarı sıralaması, en yüksek not 

alandan baĢlamak üzere belirlenir.  

VI - SÖZLÜ SINAV KONULARI 

a. ―Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği ve 

Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği‖nin 10. maddesinde yer alan sınav konularına 

iliĢkin bilgi düzeyi  

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü  

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu 

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 

e. Genel yetenek ve genel kültürü 
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f. Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu 

tarafından anılan yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi için 

50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir 

ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, Sınav Kurulu 

ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 

(yetmiĢ) olması Ģarttır. 

VII - SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE ĠTĠRAZLAR 

1. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından baĢarı puanı en yüksek olan adaydan 

baĢlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların 

yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluĢturulan baĢarı listesi Üniversitemizin internet 

sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, baĢarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilecektir. 

2. BaĢarı sırasına göre oluĢturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından 

itibaren altı ay süreyle geçerlidir. 

3. Sınavda 70 (yetmiĢ) ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 

4. Duyuru tarihinden itibaren 5 (beĢ) iĢ günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. 

Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beĢ gün 

içinde sonuçlandırılır. 

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

1. Sınavı kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. 

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

VIIII - AVUKAT KADROSUNA ATANMA ĠġLEMLERĠ 

1. GiriĢ sınavında baĢarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak 

bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar. 

2. Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriĢ sınavı baĢarı puan sıralamasına göre 

yapılır. Sınavda baĢarılı olup göreve baĢlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple 

görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriĢ sınavı 

sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriĢ sınavı baĢarı sırası dikkate 

alınarak yedek listeden atama yapılabilir. 

3. Gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 

mazeretsiz olarak baĢvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz 

baĢlamayanlar atama iĢleminden sarfınazar etmiĢ sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmıĢ hak 

sayılmaz. 

Atamaları yapılanların görevlerine baĢlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 

Ġlan olunur. 8652/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.05.1734  

Toplantı Tarihi ve No : 24.08.2017 - 250 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.08.2017 - 8423 ADANA 

Mersin Ġli, Silifke Ġlçesi, Kargıcak Mahallesinde tespiti yapılan KaĢbaĢ Arkeolojik 

YerleĢim Yerinin tesciline iliĢkin; Silifke Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 20.08.2017 gün ve 

1319 sayılı yazı ile 25.07.2017 gün ve 1288 sayılı yazısı, eki Müze Müdürlüğü uzmanlarının 

18.07.2017 gün ve 2455 sayılı raporu okundu, konunun iĢlem dosyası incelendi yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Mersin Ġli, Silifke Ġlçesi, Kargıcak Mahallesinde tespiti yapılan KaĢbaĢ Arkeolojik 

YerleĢim Yerinin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

gösterdiği anlaĢıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada 

görülen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.00.2026 

Toplantı Tarihi ve No : 22.08.2017 - 248 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.08.2017 - 8368 ADANA 

Hatay Ġli, Antakya Ġlçesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, özel mülkiyete ait, 5. 

mıntıka, 4544 parselde yapılan sondaj kazıları sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda sit 

derece değiĢikliği talebine iliĢkin, Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.07.2017 

gün ve 3457 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 06.07.2017  

günlü rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Hatay Ġli, Antakya Ġlçesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, özel mülkiyete ait, 5. 

mıntıka, 4544 parsele yönelik Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 06.07.2017 

günlü raporda parselin 3.Derece Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı içinde kaldığı belirtilmesine 

karĢın sadece 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kaldığı,  yapılan sondaj kazılarında ise ortaya 

çıkan duvar kalıntıları ve künk sıraların tespit-tescil yönetmeliğinin 4.maddesinde bahsi geçen 

1.Derece Arkeolojik Sit Alanı tanımına uyduğu anlaĢıldığından, parselin 1.Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna, ortaya çıkan 

kalıntıların korunması veya sergilenmesine yönelik önerilerin Müzesince Kurulumuza 

iletilmesinden sonra kalıntıların geleceğine yönelik konunun yeniden değerlendirilmesine, ayrıca 

1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ―aynen korunacak alan‖ olarak Koruma Amaçlı Ġmar 

Planına iĢlenmesinin ilgili kurumdan istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.00.1902 

Toplantı Tarihi ve No : 27.07.2017 - 246 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.07.2017 - 8332 ADANA 

Hatay ili, Antakya ilçesi, koruma amaçlı imar planı, kentsel ve 3.derece arkeolojik sit 

alanı içinde, 60 ve 405 envanter numaralı kültür varlığı taĢınmazların koruma alanında yer alan, 

özel mülkiyete ait, 3.mıntıka, 504 parselde kayıtlı taĢınmazda yola terk talebine iliĢkin Antakya 

Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 17.03.2017 gün ve 1945 sayılı yazısı, Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 06.06.2017 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Hatay ili, Antakya ilçesi, koruma amaçlı imar planı, kentsel ve 3.derece arkeolojik sit 

alanı içinde, 60 ve 405 envanter numaralı kültür varlığı taĢınmazların koruma alanında yer alan, 

özel mülkiyete ait, 3.mıntıka, 504 parselde kayıtlı taĢınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından tesciline, yapı grubunun 

2. grup olarak belirlenmesine, yapılmak istenen yola terk iĢleminin, kültür varlığı yapının 

mahiyetine tesir edeceği anlaĢıldığından uygun olmadığına, koruma amaçlı imar planının 3. 

mıntıka, 504 parseli içeren ilgili bölümünün, tescilli taĢınmazın özgünlüğü ve yaĢamını 

sürdürmesi esas olduğundan, bina kontürünün esas olacağı Ģekilde ve taĢınmazın kültür varlığı 

olduğunu belirtir lejant ile revize edilmesine karar verildi. 8550/1-1 

————— 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.14.209 

Toplantı Tarihi ve No : 22.08.2017 - 248 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.08.2017 - 8377 ADANA 

Hatay ili, Defne ilçesi, Armutlu Mahallesinde, Hatay BüyükĢehir Belediyesince yapımı 

sürdürülen Defne Kent Meydanı projesi kapsamında yapılan araç alt geçit çalıĢmaları sırasında 

ortaya çıkan verilerin bulunduğu alanın Müzesince yapılan kurtarma kazısı sonucu kurtarma 

kazısı heyeti ve danıĢma kurulunun önerisi ile TaĢınmaz Kültür Varlığı ve 3. Derece Arkeolojik 

Sit alanı olarak tescil edilmesi talebine iliĢkin, Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

19.07.2017 gün ve 3047 sayılı yazısı ve eki kurtarma kazısı heyeti  ve danıĢma kurulu tarafından 

hazırlanan 15.06.2017 günlü rapor, Kurulun 28.04.2017 gün ve 7950 sayılı ve 28.03.2017 gün ve 

7659 sayılı kararları  okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda; 

Hatay ili, Defne ilçesi, Armutlu Mahallesinde, Hatay BüyükĢehir Belediyesince yapımı 

sürdürülen Defne Kent Meydanı projesi kapsamında yapılan araç alt geçit çalıĢmaları sırasında 

ortaya çıkan verilerin bulunduğu bölgedeki Müzesince yapılan kurtarma kazısı sonucu kurtarma 

kazısı heyeti ve danıĢma kurulunca tescili önerilen alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritada önerilen 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

sınırlarının uygun olduğuna (OLUMLU), öneri 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırı içerisinde 

TaĢınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi talebi olan anıtsal yapı olduğu anlaĢıldığından 

önerilen alana iliĢkin yasal sürecin tamamlanmasından sonra yapının taĢınmaz kültür varlığı 

olarak tescil önerisinin değerlendirilmesine karar verildi. 



4 Ekim 2017 – Sayı : 30200 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 2017 – Sayı : 30200 

 

 
 8551/1-1 



4 Ekim 2017 – Sayı : 30200 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.05.1372 

Toplantı Tarihi ve No : 24.08.2017 - 250 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.08.2017 - 8414 ADANA 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Mukaddem Mahallesi, özel mülkiyete ait, bir kısmı 1. Derece 

arkeolojik sit alanı içinde kalan, 30 pafta, 345 ada, 987 parsel ve çevresinde Müze ve Kurul 

Müdürlüğü uzmanları ile birlikte sit irdelemesi yapılmasına iliĢkin, Kurulumuzun 21.02.2017 gün 

ve 7479 sayılı kararı, Kurul ve Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.07.2017 günlü rapor 

okundu, konunun iĢlem dosyası incelendi yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Mukaddem Mahallesi, özel mülkiyete ait, bir kısmı 1. Derece 

arkeolojik sit alanı içinde kalan, 30 pafta, 345 ada, 987 parsel ve yakın çevresinde antik döneme 

ait kaya kesiklerinin bulunduğunun anlaĢıldığına, bu bağlamda kararımız eki haritada sınırları 

gösterilen alanın, 2863 sayılı yasa ve Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve 

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda 3. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tesciline karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.05.1596 

Toplantı Tarihi ve No : 24.08.2017 - 250 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.08.2017 - 8416 ADANA 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Mukaddem Mahallesi, Burunucu mevkii, küçük bir kısmı 1. 

Derece arkeolojik sit alanı içinde kalan, 438 ada, 2 parsel ve sit dıĢında yer alan 3, 4 ve 5 

parsellere yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanları ile birlikte sit irdelemesi yapılmasına iliĢkin,  

Mersin Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 31.10.2016 gün ve 7183 sayılı yazısı, eki 

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 17.10.2016 gün ve 3084 sayılı rapor, Kurul ve Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.07.2017 günlü rapor okundu, konunun iĢlem dosyası 

incelendi yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Mukaddem Mahallesi, Burunucu mevkii, küçük bir bir kısmı 1. 

Derece arkeolojik sit alanı içinde kalan, 438 ada, 2 parsel, sit dıĢında yer alan 3, 4 ve 5 parseller 

ve yakın çevresinde antik döneme ait kaya kesiklerinin bulunduğunun anlaĢıldığına, bu bağlamda 

kararımız eki haritada sınırları gösterilen alanın, 2863 sayılı yasa ve Korunması Gerekli TaĢınmaz 

Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda 3. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tesciline karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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