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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt birim: Merkez bünyesinde yer alan laboratuvarları, 
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,



e) Senato: Akdeniz Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan yüksek maliyetli, özel uzmanlık gerektiren,

ileri araştırma cihaz ve sistemlerini temin ederek Üniversitenin temel uygulamalı ve disiplinler
arası alanlarında ileri seviyede araştırma altyapısını oluşturmak,

b) Merkezin olanaklarından yararlanarak araştırma yapmak isteyen araştırmacılara ge-
rekli analiz, test ve danışmanlık desteği sağlamak, 

c) Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini arttırmak,
ç) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları

ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, ortak bilimsel ve
teknolojik projeler üretilmesini sağlamak,

d) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla araştırma-geliştirme konula-
rında işbirliği yapmak, proje çalışmaları gerçekleştirmek,

e) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel
bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü
alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak,

f) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, kongre gibi ulu-
sal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek veya katkıda bulunmak,

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili araştırma kuruluşları ve merkezler ile işbirliği
yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, 

ğ) Merkezin ihtiyacı olan ve Merkezde görev alacak elemanların yurt içinde ve yurt dı-
şında eğitimlerine yönelik çalışmalar yapmak, yurt içinden veya yurt dışından bu amaçlarla
geleceklere/gönderileceklere olanak hazırlamak ve öneriler geliştirmek.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitedeki bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri

için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağ-
lamak,

b) Üniversitelerdeki ve her türlü ulusal, uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşların-
daki araştırmacıların araştırma ve geliştirme çalışmaları için analiz, test ve danışmanlık desteği
vermek, 

c) Disiplinler arası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projelerde yer almak ya da kamu
kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek ve destek sağlamak,

ç) Sanayi kuruluşlarının, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultu-
sunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedel karşılığı gerekli analiz ve ölçümleri yapmak,
raporlarını düzenlemek, yorumlamak ve danışmanlık yapmak,

d) Disiplinler arası çalışmaları yürütmek, desteklemek ve dünyadaki gelişimini izle-
mek,

e) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle
bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek,
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f) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına
uygun olarak geliştirilmesini sağlamak,

g) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, kongre gibi ulu-
sal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek,

ğ) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yö-
nelik çalışmalar yapmak ve yurt dışından bu amaçla gelecek kişilere olanak hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür  
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusunda, yönetim ve işleyişinden

sorumlu kişidir.
(2) Müdür; Üniversitenin Fen, Mühendislik ve Ziraat Fakültelerinden, Merkezin amaç-

larına uygun alanlarda çalışmış, uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri ile araş-
tırma alanında ve laboratuvar çalışmalarında kendini kanıtlamış kadrolu öğretim üyeleri ara-
sından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(3) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. 
(4) Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görev süresini tamamlama-

dan görevden ayrılması halinde, aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir. 
(5) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder. Müdürün

altı aydan uzun süreli Üniversite dışında görevlendirilmesi halinde, Rektör tarafından yerine
yeni Müdür görevlendirilebilir. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, idari işleri düzenli ve amaçlarına uygun olarak yürütmek, ge-

rekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak,
b) Merkezde mevcut tüm cihaz ve gereçlerin mesai saatleri içinde ve dışında en üst dü-

zey verimle kullanımı, sağlıklı işleyişi ve çalışmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almak
ve uygulamak, 

c) Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını
sağlamak,

ç) Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak,
d) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede

konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak,
e) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak ve

toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun
kararlarını uygulamak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazır-
lamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak,

g) Danışma Kurulu üyelerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna görüş ve öneri sun-
mak, Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve gündemini belirlemek,
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ğ) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden Yönetim Kurulunca uygun gö-
rülenleri yürürlüğe koymak ve bunlardan sağlanan yararlar konusunda Danışma Kuruluna rapor
sunmak,

h) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların Merkez için en uygun bi-
çimde kullanımı için girişimlerde bulunmak,

ı) Merkezin ihtiyaç duyduğu personele ait nitelik ve nicelik bilgilerini gerekçeleriyle
birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak,

i) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla
temasa geçmek, işbirliği yapmak ve usule uygun karşılıklı ilişkileri gerçekleştirmek,

j) Merkezde yürütülen projelerin işleyişlerini izlemek ve denetlemek.
Müdür yardımcıları 
MADDE 10 – (1) Müdürün çalışmalarına yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulunu

oluşturan üyeler arasından, tercihen Fakültelerin eşit temsili esasına dayalı olarak, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yar-
dımcıları, Müdür ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün olmadığı zaman-
larda Müdür adına görev yapar. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcılarından
biri katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Görev süresi biten müdür yardımcıları
yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren Müdür ile
birlikte sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yenisi görevlendirilebilir.

Müdür yardımcılarının görevleri 
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır: 
a) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere; kendilerine bağlı alt birimlerin Merkezin amaç-

larına uygun olarak yürüyüş ve işleyişini sağlamak, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak
ve uygulamak, 

b) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere; Müdür için tanımlanan görev ve sorumlulukların
yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak, 

c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları  ile birlikte diğer beş

kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Yönetim Kurulunun doğal üyeleridir. Yönetim
Kurulu; Merkezin faaliyet alanında eğitimi ve deneyimi olan öğretim üyeleri arasından Üni-
versitenin Fen Fakültesinden iki üye, Mühendislik Fakültesinden iki üye, Ziraat Fakültesinden
bir üye olmak üzere Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar gö-
revlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez toplanır. Üst üste üç
toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmayan, üç yıldan önce görevinden herhangi bir şekilde
ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesinin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar salt
çoğunlukla alınır. 

(4) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir, mev-
cut grupları değiştirebilir ve bunların görevlerini düzenleyebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve çalışması, bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri, laboratuvarların

işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli kararları almak,
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b) Müdür tarafından belirlenen personel ihtiyaçlarını görüşerek Merkezde çalışacak
personelin nicelik ve niteliklerini belirlemek,

c) Danışma Kurulunda oluşan görüş ve önerileri değerlendirerek Merkez amaçlarına
uygun kararlar almak,

ç) Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak,
d) Müdür tarafından hazırlanacak faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları

tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşerek
karara bağlamak,

e) Müdür tarafından hazırlanan program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak,
f) Yurt içi ve dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek proje ve çalışmaların temel ilkelerini

saptamak, 
g) Merkez faaliyetlerinin bir kamu kurumu veya özel kuruluş ile iş birliği içerisinde

yürütülmesi halinde işbirliği protokolünde belirtilen yetki ve sorumlulukları, ilgili kurum ve
kuruluşun yetkili organları ile birlikte yürütmek,

ğ) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları oluşturmak ve bun-
ların görevlerini belirlemek,

h) Merkezin bünyesinde kurulabilecek alt birimler ve bunlarda görevlendirilecek aday-
larla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak, 

ı) Merkez tarafından analizlerin yapılması, bunların sonuçlarının yorumlanması, bilim-
sel görüş içeren raporların hazırlanması ve danışmanlık yapılması gibi tüm hizmetlerin her bi-
rinin bedelini Müdürün öneri ve tavsiyelerini dikkate alarak belirlemek.

Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Yönetim Kurulunun önerisi ile Danışma Kurulu, doğal üyelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik
araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden
yararlanılabilecek nitelikteki Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere Rektör
tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok on beş kişiden oluşur. Ayrıca, gerek görülmesi
halinde, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görüş ve düşüncelerine başvurulacak en çok
beş kişi daha davet edilebilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör
yardımcısının da katılımıyla yılda en az bir kez salt çoğunluk aranmadan toplanır. 

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyelerinin yerine aynı usulle
yeni üyeler belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin gö-
rev süresi tamamlanana kadardır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin arttırılmasında Merkezin işlev-

leriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar
hakkında görüş bildirmek, 

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği içinde
sektörün ihtiyacı olan test ve analiz ihtiyaçlarının belirlenmesinde yardımcı olmak, 

c) Merkezin geliştirilmesine yönelik konularda, Üniversite dışı finans kaynaklarının
değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öne-
riler geliştirmek, 
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ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin
alınmasına imkân sağlamak.

Alt birimler
MADDE 16 – (1) Merkez çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Mü-

dürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma alanlarında alt birimler kurula-
bilir. Alt birimlerin kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yü-
rütülür. 

(2) Alt birimlerde görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirilmeleri Müdürün
önerisi ve Rektör onayı ile yapılır.

(3) Alt birim yöneticilerinin görevleri; laboratuvarların yönetim ve denetimini sağlamak,
çalışmaları planlamak, sağlıklı bir biçimde yürütmek, diğer laboratuvarlarla işbirliğini sağla-
mak, aletlerin bakım ve onarımını yaparak bunların çalışır durumda olmasını sağlamak, ihtiyaç
duyulan makina-teçhizat ve sarf malzemelerinin temini konusunda çalışmalar yapmaktır.

Çalışma grupları
MADDE 17 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek, ve-

rimliliğini arttırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla
çalışma grupları oluşturulabilir. 

(2) Çalışma gruplarının sorumluları ve üyeleri Üniversite öğretim üyeleri arasından
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Çalışma gruplarında faaliyetler, çalışma grubu sorumlularının yönetiminde yürütü-
lür. İhtiyaçlar çalışma grubu sorumlularınca zamanında belirlenir ve Müdüre bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar 
MADDE 19 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırma-

lar, projeler ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez de-
mirbaş envanterine kayıt edilir ve Merkez hizmetlerinde kullanılır. 

(2) Merkez tarafından önerilen ve daha sonra imkânları kullanılarak yürütülen projeler
kapsamında alınan her türlü sarf malzemesi ve demirbaşlar projeler tamamlandıktan sonra Mer-
kezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 20 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçla-
rına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şek-
line ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma ve çalışma grupları: Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinde oluşturulan danışma ve çalışma gruplarını, 
b) İlgili anabilim ve bilim dalları: Fen, Mühendislik ve Tıp Fakültelerinin ilgili anabilim

ve bilim dalları ile ihtiyaç duyulması halinde Rektörün onayı sonucu kapsama dahil edilecek
diğer dalları, 

c) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma
Merkezini,

ç) Müdür: Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi Müdürünü,

d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; ilgili anabilim ve bilim dalları ile işbirliği içeri-

sinde biyomedikal bilimler ve teknolojiler alanında bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetle-
rinde bulunmak, biyomedikal çalışmalar için gerekli uygulama ve araştırma laboratuvarlarını
kurmak ve işletmek, biyomedikal alanda eğitim alan öğrencilere uygulama imkânı sağlayarak
eğitim-öğretime katkıda bulunmak, tıbbi tanı ve tedavide kullanılan biyomedikal cihazların
bakımı, belli aralıklarla kalibrasyonu ve kalite kontrol testlerini yapmak, bu hizmetleri verecek
uzman personeli eğitmek, ulusal ve uluslararası düzeyde klinik ve biyomedikal mühendisliği
ile ilgili akademik danışmanlık hizmeti vermek ve bilgi üretmek, mühendislik bilgi birikimini
ve tekniklerini kullanarak sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmaktır. 
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Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıda

belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a) İlgili anabilim ve bilim dalları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlayarak biyo-

medikal cihazların kalite kontrol ve kalibrasyon testlerinin yapılacağı bir laboratuvar ortamını
cihaz ve ekipmanları ile birlikte temin etmek,

b) Tıbbi cihazlar için kalite kontrol testleri ile kalibrasyon hizmeti sunmak,
c) Tıbbi cihazların kurulum testi, kabulü ve şartnamelerinin hazırlanması, tıbbi cihaz-

ların veya sistemlerin bakımı, onarımı ve bu konularda cihaz ve hizmet alımları için danışman-
lık hizmeti vermek,

ç) Tıbbi cihazların kalite kontrol, kalibrasyon ve kullanımları ile ilgili eğitim faaliyet-
lerinde bulunmak,

d) Merkezin amaçlarına uygun eğitim programları ve araştırma projeleri geliştirmek,
ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya bunlara katılmak,

e) Biyomedikal sektörünün ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları düzenlemek, mes-
leki yeterliliğin tamamlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi amacıyla sektördeki gelişme-
lerin takip edilebileceği sertifikalı eğitim hizmetleri sunmak,

f) Ulusal ve uluslararası çalıştay, seminerler, sempozyum, kongre, konferans, panel,
kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek,

g) Tıbbi cihaz teknolojilerinde ölçme ve test yöntemlerine ilişkin ulusal ve uluslararası
standartları takip etmek, geliştirmek ve Üniversite bünyesinde uygulamak, bu alanda ulusal ve
uluslararası kuruluşlara üye olmak ve işbirliği yapmak,

ğ) Biyomedikal ile ilgili alanlarda her türlü yazılı, basılı, elektronik ve dijital, görsel
ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, film, resim, slayt ve benzeri şekillerde süreli
ve süresiz olarak yayınlamak,

h) Tıbbi cihaz bileşenlerinin tasarım, geliştirme ve modifikasyonlarını yapmak, prototip
geliştirmek,

ı) Biyomedikal ile ilgili alanlarda bilimsel yayınlar üretmek ve yaymak,
i) Yönetim Kurulunun karara bağlayacağı diğer faaliyetlerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; biyomedikal konusunda uzmanlaşmış, akademik, teknik ve

idari tecrübeye sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından iki yıl için Rektör tarafından görev-
lendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir veya aynı usul ile görevden alına-
bilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri
arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcısı, Müdürün ken-
disine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardım-
cısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,
ç) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek,
d) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,
e) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,
f) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek,
g) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu

Yönetim Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve per-

sonelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve
bu Yönetmelik hükümlerine göre sürdürmesini sağlamak,

h) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri
program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

ı) Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
i) İlgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleri ile veya üst makamlar tarafından verilen

diğer görevleri yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından önerilen Üniversitenin

ilgili anabilim veya bilim dallarında çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından gö-
revlendirilen beş öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır.
Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması
halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilebilir. Müdürün görevden ay-
rılması halinde Yönetim Kurulunun görevi de sona erer. Müdür, Yönetim Kurulunun başka-
nıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine gerektiğinde üye tam sayısının salt ço-
ğunluğuyla toplanır ve alınacak kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-
lışma programını düzenlemek,

c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak
ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke,
esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

e) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konuların-
daki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak,
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g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak,

ğ) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya

Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve ku-
rumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az dört, en çok 6 kişiden
oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki
yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üye-
lerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda bir kez olağan toplanır. Rektör katıldığında, Danışma Kurulu
toplantılarının doğal başkanıdır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü
toplantıya çağırabilir. 

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalış-
malar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve öne-
rilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi

veya önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görev-
lendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür. 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yeni kayıt olmuş veya kaydını yeniletmiş öğrencilerin derslere kaydı doğrudan
Dekanlıkça yapılır. Ders veya ders grubu seçilmesi gereken sınıflarda ilgili yarıyıla ait materyal
ücretini yatırmış ara sınıf öğrencilerinin FF olan derslerinin kaydı Dekanlıkça, yeni alınacak
diğer derslerin kaydı öğrencilerin kendileri tarafından yapılır. Materyal ücretini yatıran ancak
ders kaydını yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders kayıtları alabilecekleri dersler arasından
30 krediye kadar Dekanlıkça yapılır.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenci, kopya olayının gerçekleştiği

sınavı takip eden ilk sınav haftasındaki sınavlara giremez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Aşağıda durumları belirtilen öğrencilerin sınavları geçersiz kabul

edilir ve ilgili oturumdaki tüm derslerden o sınavda sıfır (0) puan almış sayılır:

a) Optik ortamda değerlendirilen cevap kâğıdında kitapçık türünü işaretlemeyen, yanlış

işaretleyen, cevaplarını yanlış alanda işaretleyen veya soru kitapçıklarının sayfalarını eksik

olarak teslim eden öğrenciler ile kendisine ait olmayan cevap kâğıdına işaretleme yaptığı tespit

edilen öğrenciler,

b) Eksik belge ile sınava girdiği tespit edilen, sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini

bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden,

fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan,

sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili

düzenlemelerine uymayan öğrencilerin ve sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya

veren, alan, kopya çekilmesine yardım eden öğrenciler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1)  Sınav sonuçlarına itiraz, Dekanlığa yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanını izleyen

üç iş günü içerisinde yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tüm idari işlemlere ait tebligatlar öğrencilerin

kayıt sırasında bildirdikleri ya da sonradan güncelledikleri adrese posta ya da kargo yoluyla

yapılır. Tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise Fakültenin internet sayfa-

sında ilan edilmek suretiyle yapılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/11/2011 28104

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 17/1/2013 28531

2- 19/12/2013 28856

3- 11/1/2015 29233

4- 10/9/2015 29471

5- 27/6/2016 29755

6- 20/3/2017 30013

7- 28/6/2017 30108
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Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan li-
sansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim

döneminde yarıyıl, yaz dönemi, ders ve sınav dönemleri gibi akademik faaliyetlere ilişkin ta-
rihlerin belirtildiği takvimi,

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

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan ilgili anabilim/ana-

sanat dalını,
d) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü eğitim-öğretimin yürütülmesinden enstitü

müdürlüğüne karşı sorumlu olan ilgili anabilim/anasanat dalı başkanını,
e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim/Anasanat dalı başkanı ve ilgili bilim/sanat

dalı başkanlarından oluşan; lisansüstü derslere ve uygulamalara ilişkin olarak ilgili bilim/sanat
dallarından, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyele-
rinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Bilim/sanat dalı: Enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü eğitim programı bulu-
nan, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimi,

g) Bilim/sanat dalı başkanı: Lisansüstü eğitim-öğretimin ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak yürütülmesinden anabilim/anasanat dalı başkanlığına karşı sorumlu olan bilim/sa-
nat dalı başkanını,

ğ) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri
çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanan öğretim üyesini,

h) Doktora Yeterlik Komitesi (DYK): İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan, farklı alanlardaki sınavları ha-
zırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürileri kuran, iki yıl süre ile görev
yapan ve beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
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ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya in-
celenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulan ve ilgili enstitü tez
yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanan projeyi,

i) Enstitü: Bitlis Eren Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
j) Enstitü kurulu (EK): İlgili enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile ens-

titüde eğitim öğretim programları devam eden anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan
kurulu,

k) Enstitü müdürü: İlgili enstitünün müdürünü,
l) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları

ile müdürün önereceği enstitüde eğitim-öğretim programları devam eden anabilim/anasanat
dalı öğretim üyesi olan altı öğretim üyesi arasından, EK tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

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

n) MYDS: ÖSYM ve YÖK tarafından tanınan merkezi yabancı dil sınavlarını,
o) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,
ö) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programı öğrencilerinin hazırlaya-

bilecekleri ya da yapabilecekleri tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları,
p) Sanatta yeterlik programı: Özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve

sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri yüksek-
öğretim programını,

r) Seminer: Tezsiz yüksek lisans programları hariç lisansüstü öğrencilerinin ders döne-
minde enstitü Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırladıkları, öğrencinin danışmanı tarafından onay-
lanan ve bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen
yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

s) Senato: Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunu,
ş) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitim-öğretiminin amacına yö-

nelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,
t) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez

çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üze-
re en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

u) Tez yazım kılavuzu: Tez hazırlanırken uyulması gereken kuralları, sunuluşu ve
çoğaltılmasını açıklayan, EK tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan Tez Yazım
Kılavuzunu,

ü) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın, çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyim-
lerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu lisansüstü programlarındaki
teorik dersi,

v) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,
y) Yarıyıl: Ders aşamasında güz veya bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sınav günleri

hariç en az on dört haftalık (70 iş günü) çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri
için her akademik yıl Senato tarafından belirlenen eğitim-öğretim süresini; tez aşamasında ise
bir yarıyılın başlangıcından diğer yarıyılın başlangıcına kadar geçen süreyi,

z) Yeterlik sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular, düşünme, bi-
limsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme gibi konularda derinliğine
bilgi sahibi olup olmadığının ölçülmesine yönelik sınavı,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Kapsamı,

Açılma Ölçütleri ve Yürütülmesi

Programların kapsamı ve açılma ölçütleri
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programların kapsamları aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksek lisans programı; bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna

eşdeğer bir derece almış olan kişilerin, tezli yüksek lisans için azami altı yarıyıl ve tezsiz yüksek
lisans için azami üç yarıyıl süre ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştir-
dikleri programdır. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütüle-
bilir.

b) Doktora/sanatta yeterlik programı; öğrencilerin bir yüksek lisans eğitimi üzerine ya-
pacakları azami on iki yarıyıl ya da lisans eğitimi üzerine yapacakları azami on dört yarıyıl sü-
reli programdır. Bu programlar, ikinci öğretim programı olarak yürütülemez.

(2) Lisansüstü eğitim-öğretim programları fakülte, konservatuvar ve yüksekokul bö-
lümleri esas alınarak açılır. Lisansüstü eğitim-öğretim programları, anabilim/anasanat dalları
ile aynı adı taşır. Ancak, bu anabilim/anasanat dallarının alt dallarına ait programlar enstitüde
bilim dalı olarak ifade edilir. Ayrıca, EK’nın önerisi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu-
nun (YÖK) onayı ile enstitüde anabilim/anasanat dallarından farklı ad taşıyan bir lisansüstü
eğitim-öğretim programı da açılabilir.

Programların yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Açılan programlar, enstitü, fakülte ve yüksekokul bölümleri ile enstitü

programları esas alınarak yürütülür.
(2) Enstitülerde, EK’nın önerisi ve Senato kararı ile diğer yükseköğretim veya araştırma

kurumları ile işbirliği yapılarak ortak programlar yürütülebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarına Başvuru ve

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanlar, ilân ve başvuru şartları
MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına öğrenci alımı ve kontenjanlar

anabilim/anasanat dalı başkanlığının kurul kararı dikkate alınarak EYK tarafından belirlenir.
Son başvuru ve sınav tarihleri EYK’nın kararı ile belirlenerek, ilân edilmek üzere her yarıyılın
öncesinde Rektör onayına sunulur.

Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvuru ve kabul
MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvuracak adaylar, ilânda

belirtilen başvuru süresi içinde, istenen belgelerle birlikte enstitüye başvurur.
(2) Lisansüstü eğitime başvuru şartları ve başvuru sırasında istenecek belgeler EYK ta-

rafından belirlenir ve ilan edilir.
(3) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvuruya ilişkin esaslar aşağıda belirtil-

miştir:
a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların bir lisans diplomasına; doktora/sa-

natta yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına
sahip olmaları gerekir.

b) 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
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kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı öğrencilerine eksikliklerini gi-
dermek amacıyla anabilim/anasanat dallarınca anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve
EYK kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu tür başvurular anabilim/anasanat
dalları tarafından önerilen özel şartların bulunması halinde EK’da karara bağlanır.

c) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların ilan edilen puan tü-
ründen, ALES’ten en az 55 puan veya bu puan türlerinde ALES taban puanına karşılıkları YÖK
tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puanı almış olmaları gerekir.

ç) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programında mezuniyet not ortalaması barajı aranmaz.
Ayrıca güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dal-
larına ve Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

d) Doktora programlarına, tezli yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan, baş-
vurduğu programın ilan edilen puan türünden ALES’ten en az 55 puan alanlar veya bu puan
türlerinde ALES taban puanına karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınav-
lardan eşdeğer puan alanlar başvurabilir. Tezli Yüksek lisans derecesiyle doktora programına
başvuracak adayların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans not orta-
laması, MYDS puanı ve bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sonucu da de-
ğerlendirilir. Lisans diplomasıyla doktora programına başvuran adaylardan, başvurduğu prog-
ramın ilan edilen puan türünden ALES’ten en az 80 puan veya bu puan türlerinde ALES taban
puanına karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan
alanlar ve lisans mezuniyet not ortalaması 100 üzerinden en az 80 olanlar başvurabilir.

e) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ve diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünden en az 55 puana, lisans derecesiyle başvuran aday-
ların ise ALES sözel puan türünden en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

f) ALES puanı, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.
Ancak, yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan veya kendi isteğiyle ilişiği kesildikten sonra
en fazla bir yarıyıl ara vererek yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran
adaylar için yeniden ALES’e girme şartı aranmaz.

g) Doktora/sanatta yeterlik programlarına müracaat eden adayların anadilleri dışında
YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığı (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.

ğ) Doktora programlarına; lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans, yüksek li-
sans diploması ile başvuran adaylar için lisans mezuniyet notu, yüksek lisans mezuniyet not
ortalaması, ALES ve mülakat/yetenek sınavı sonuçlarına göre değerlendirilerek öğrenci kabul
edilir.

h) Sanatta yeterlik programlarına; lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans, yük-
sek lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans mezuniyet notu, yüksek lisans mezuniyet
not ortalaması, ALES ve bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sınavı sonuç-
larına göre değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Ancak, güzel sanatlar fakülteleriyle konser-
vatuvar mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar için ALES
puanı aranmaz. Lisans veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, bilimsel değerlendirme
sınavı ve/veya mülakat/yetenek sınavı sonuçları esas alınarak öğrenci kabul edilir.
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ı) Tezli yüksek lisans programlarına; ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve
bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sınavından alınan puan esas alınarak
öğrenci kabul edilir. Ancak, güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki ana-
bilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Bu anabilim/anasanat
dallarına lisans mezuniyet not ortalaması, bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/ye-
tenek sınavından alınan puan esas alınarak öğrenci kabul edilir.

i) Tezsiz yüksek lisans programlarına; lisans mezuniyet not ortalaması değerlendirilerek
öğrenci kabul edilir. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı
aranmaz.

j) Anabilim/Anasanat dalları için kullanılacak ALES puan türü EK’nın kararı belirlenir.
k) Uluslararası geçerliği YÖK tarafından kabul edilmiş sınavlarda başarılı olan aday-

ların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılır.
l) Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlara kabul edilmesinde ilgili mevzuat hü-

kümleri esas alınır.
m) Tezsiz yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjandan daha az başvuru olması

durumunda programın açılıp açılmamasına EYK tarafından karar verilir.
n) Mezuniyet not ortalaması dörtlük katsayı sisteminde olanların notlarının yüzlük sis-

tem karşılıkları için YÖK’ün dönüşüm tablosu esas alınır.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre

yapılır:
a) Bilimsel hazırlık programına alınacak öğrencilerin alması gereken zorunlu dersler

anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EK kararı ile belirlenir.
b) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, lisansüstü programı için ge-

rekli görülen derslerin yerine geçemez.
c) Bilimsel hazırlık programına devam etmekte olan öğrencilerden; yüksek lisans prog-

ramına kayıtlı olanlar lisans seviyesindeki derslerden, doktora/sanatta yeterlik programına ka-
yıtlı olanlar ise lisans seviyesindeki derslerin yanı sıra her yarıyılda iki dersi aşmayacak şekilde
yüksek lisans programlarından da ders alabilir.

ç) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar ve derslerden başarılı sa-
yılma şartları; lisans seviyesi dersler için ilgili mevzuat hükümlerine, kayıt silme, diğer hususlar
ve bilimsel hazırlık programında alınan lisansüstü dersler için ise bu Yönetmelikte yer alan
hükümlere göre yürütülür.

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

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından ya-

tay geçiş yapmak istediği programın başvuru şartlarını taşıyan, bilimsel hazırlık veya yabancı
dil hazırlık programları hariç, en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış öğrencinin enstitünün
eşdeğer lisansüstü programına yatay geçişi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve EYK’nın kararı ile kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü esasları şunlardır:
a) Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı önerisi

ve EYK kararı ile belirlenerek ilân edilir.
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b) Yurt dışı lisansüstü eğitim-öğretim programlarından yatay geçiş yapılabilir. Anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile öğrencinin yatay geçişinin uygunlu-
ğuna karar verilir.

c) Yatay geçiş yapacak öğrencinin tezli ve tezsiz yüksek lisansta almış olduğu her bir
dersten başarılı olması gerekir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, bu Yönetmelikte belirlenmiş olan
tezli yüksek lisans programı için asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans
programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan en fazla
üç ders, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve EYK kararıyla, tezli yüksek lisans progra-
mındaki derslerin yerine sayılabilir.

d) Öğrencinin kabul edileceği programdaki derslerin hangilerinin sayılacağı ve hangi
derslerin alınacağı anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.
Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin daha önce almış ve başarmış olduğu derslerden say-
dırılacak olanlar; önceki yükseköğretim kurumlarındaki adı, yüzlük sistem notu ve yatay geçiş
kodu ile kabul edilir. Harfli not sistemindeki notların yüzlük sisteme göre en küçük karşılıkları
alınarak, not dönüşümleri yapılır. AKTS karşılıkları ise anabilim/anasanat dalı kurulunun öne-
risi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

e) En fazla dördüncü yarıyılını tamamlamış tezli yüksek lisans öğrencileri, en fazla ye-
dinci yarıyılını tamamlamış tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri ve
en fazla dokuzuncu yarıyılını tamamlamış lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri;
yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenciye üniversitedeki lisansüstü eğitimi için verilecek
süre ile öğrencinin değişik kurumlarda lisansüstü eğitimindeki geçirdiği sürenin toplamı li-
sansüstü öğrencilerine verilen azami yasal süreden fazla olamaz.

f) Yatay geçiş yapacak öğrencilerden yedek aday belirlenirken puanı eşit olan adayların,
öncelikle ALES puanı ve yine puanlar eşit ise lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalaması
esas alınarak sıralama yapılır.

g) Uzaktan eğitim programlarından yatay geçiş yapılamaz.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi
iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlana-
maz.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrenciler, kayıt yenileme tarihi süre-
since enstitüye müracaat ederler. Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı
ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(3) Özel öğrenci statüsündekiler, lisansüstü programlarda her dönem açılacak tüm ders-
lere kayıt yaptırabilir. Bu öğrenciler, aldıkları derslere devam etmek ve bu derslerin gereğini
yerine getirmek zorundadır. Özel öğrenci statüsündeki öğrencilere bu Yönetmelik ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde en fazla üç ders saydırılabilir. Özel öğrenci statüsünde
iken alınan notların, muafiyet ya da AKTS aktarımına, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi
ve EYK’nın kararı ile kesinleşir.

(5) Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup ödenecek ücret Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.
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(6) Özel öğrenci statüsündekilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrencilik
statülerini belirten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

Mülakat/yetenek ve bilimsel değerlendirme jürileri
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde mülakat/yetenek ve bi-

limsel değerlendirme jürilerinin belirlenmesi ve görevlerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Programlara yapılan başvuruların değerlendirmesi, her akademik yarıyıl öncesi ilgili

programlara başvuran adaylar arasındaki sıralamayı belirlemek, bilimsel değerlendirme sınavı
ve/veya mülakat/yetenek sınavını yapmak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi
ve EYK kararı ile sınav jürisi belirlenir. Sınav jürisi ilgili anabilim/anasanat dalından en az üç
asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması durumunda
yakın anabilim/anasanat dallarından veya farklı yükseköğretim kurumlarından da öğretim üye-
leri seçilebilir.

b) Mülakat, yetenek ve değerlendirme jürileri, enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen
tarih, saat ve yerde toplanır. Değerlendirme ve seçme işlemlerine ilişkin jüri üyeleri tarafından
imzalanan liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı, jüri başkanı tarafından en geç iki iş
günü içerisinde enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek ve giriş başarı puanının
değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim-öğretim hakkı kazanabilmek
için öngörülmüş giriş şartlarına ilişkin değerlendirme esasları şunlardır:

a) Anabilim/anasanat dalları, öğrenci alımlarında yalnızca ALES puanı ile öğrenci kabul
edebileceği gibi, ayrıca ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması, yazılı olarak yapılacak
bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sınavı puanı ile de öğrenci kabul ede-
bilir. Anabilim/anasanat dalları kontenjan talepleriyle birlikte hangi şekilde öğrenci alacağını
ilandan önce enstitüye bildirir. Öğrenci kabulünde adayların mülakat/yetenek sınavına girebil-
meleri için adayın ALES puanının %70’i, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u toplanarak
sıralama yapılır ve belirlenen kontenjanın üç katı kadar aday ilan edilir ve mülakata çağrılır.
Giriş başarı puanının hesaplanmasında; lisans mezuniyet not ortalaması, ALES puanı, bilimsel
değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek puanı değerlendirilir. Giriş başarı puanı; adayın
ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat/yetenek sına-
vından aldığı puanın %25’i toplanarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılabilmesi için hesap-
lanan giriş başarı puanının 100 puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

b) Güzel sanatlar fakültesinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mü-
lakat/yetenek sınavı için adayın lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır ve
kontenjanın üç katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanı; adayın lisans mezuniyet not or-
talamasının %50’si ve bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sınavından aldığı
puanın %50’si toplanarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan bu puanın
100 puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında eğitim-öğretim hakkı kazanabilmek için tezsiz
yüksek lisans giriş başarı puanı, lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alınarak hesaplanır.
EYK, lisans mezuniyet not ortalamasına göre adayların sıralamasını yapar. Puan sıralamasında
virgülden sonraki iki basamak dikkate alınır. Sıralama sonucunda son sıradaki adayların puan-
larının eşit olması halinde kontenjan, ilgili adayları kapsayacak şekilde artırılır.

(3) Doktora/sanatta yeterlik programlarında eğitim-öğretim hakkı kazanabilmek için
öngörülmüş giriş şartlarına ilişkin değerlendirme esasları şunlardır:
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a) Doktora/sanatta yeterlik programlarına yüksek lisans mezuniyeti ile öğrenci kabu-
lünde adayların mülakat/yetenek sınavına girebilmeleri için adayın ALES puanının %60’ı,
yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve MYDS’nin %10’u toplanarak sıralama
yapılır ve belirlenen kontenjanın üç katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanı; adayın ALES
puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ve yüksek lisans not ortalamasının
%10’u, MYDS’nin %10’u ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya
mülakat/yetenek sınavından aldığı puanın %20’si toplanarak hesaplanır. Anabilim/anasanat
dalı öğrenci alımlarında yalnızca ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

b) Doktora/sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenci
kabulünde bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sınavına girebilmeleri için
ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve MYDS’nin %10’u top-
lanarak sıralama yapılır ve belirlenen kontenjanın 3 katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı
puanının hesaplanmasında; her anabilim dalı öğrenci alımlarında yalnızca ALES puanı ile öğ-
renci kabul edebileceği gibi, alternatif olarak ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması,
yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, MYDS, bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya müla-
kat/yetenek sınavı puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Giriş başarı puanı; adayın ALES puanının
%50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve MYDS’nin %10’u ve yazılı olarak ya-
pılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sınavından aldığı puanın %20’si
toplanarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan giriş puanının 100 puan
üzerinden en az 65 puan olması gerekir.

c) Güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanlar için ALES puanı aranmaz. Bilimsel değerlendirme sınavı ve/ve-
ya mülakat/yetenek sınavı için lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans
derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralama ya-
pılır ve kontenjanın üç katı kadar öğrenci ilan edilir. Giriş başarı puanı; lisans derecesiyle baş-
vuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans me-
zuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat/yetenek sınavında alınan puanın %50’sinin top-
lamı alınarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan bu puanın 100 puan üze-
rinden en az 65 puan olması gerekir.

(4) Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek sınavına girmeyen adaylar başa-
rısız sayılır.

(5) EYK, adayları giriş başarı puanlarına göre sıralayarak ilân edilen kontenjanlar kadar
asıl ve yedek adayı belirler, sonuçlar EYK onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Aynı puanı alan
adaylar sıralanırken; eşitlik olması durumunda lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan
adaya öncelik verilir, yine puan eşitliği halinde adayın mülakat/yetenek sınav puanı esas alı-
narak sıralama yapılır.

Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıt
MADDE 14 – (1) Öğrenci kayıt işlemleri, akademik takvimde belirlenen tarihlerde ya-

pılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye
vererek kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Kesin kayıt işlemlerinde, başvuruda istenen belgelerin
asılları veya enstitü tarafından onaylı örneklerinin sunulmaması durumunda kesin kayıt işlem-
leri yapılmaz.

(2) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Yerlerine
yedek listeden ilan edilen adayların kayıtları yapılır. Yedek adaylar ilan edilen süre içerisinde
kayıt evrakları ile enstitüye başvuruda bulunur. Puan sıralamasına göre kayıtları yapılır.
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(3) Enstitüye, sınav sonucunda ilk defa kayıt yaptırmış olan öğrencilerden kendi iste-
ğiyle kayıt sildirenlerin yerine, daha önce ilân edilen başarı sıralaması dikkate alınarak yedek
adaylar, akademik takvimde belirlenen ders ekleme/silme haftasında kayıt yaptırabilirler.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Birden fazla lisansüstü programa kayıt yapılması duru-
munda öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıtlı olan öğrencilerin,

her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, enstitü tarafından istenen kayıt yeni-
leme işlemlerini yerine getirmeleri gerekir. Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, katkı
payı/öğrenim ücreti ödemiş olsa dahi o yarıyıl alması gereken derslerden/tez çalışmasından/uz-
manlık alan dersinden başarısız sayılır. Kayıt yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından
yararlanamazlar. Bu hallerde geçen süreler azami süreden sayılır.

Öğretim dili
MADDE 16 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. YÖK tarafından yabancı dilde açıl-

ması onaylanan programlarda öğretim, onaylanan dilde yapılır.
(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlarda, anabilim/anasanat dalı kurulunun

ve EK’nın teklifi ve Senato kararı ile belirli bir lisansüstü programda, yeterlik sınavı, tez izleme,
tez yazımı ve tez savunması yabancı dilde yapılabilir. Yeterlik sınavı, tez izleme, tez yazımı ve
tez savunmasının yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin ilgili mevzuat hü-
kümlerinde belirtilen şartlara sahip olması gerekir. Yabancı dilde verilen dersleri almak ve
tezini yabancı dilde yazmak isteyen öğrencilerin Üniversitenin belirlediği muafiyet koşullarını
sağlaması gerekir.

İngilizce hazırlık programı
MADDE 17 – (1) Enstitüde aşağıdaki esaslar çerçevesinde zorunlu veya isteğe bağlı

İngilizce hazırlık programı uygulanabilir:
a) Zorunlu hazırlık programı uygulayan lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere

hazırlık programında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
b) İsteğe bağlı hazırlık programı uygulayan lisansüstü programlara kabul edilen öğren-

cilere hazırlık programında Senato tarafından belirlenen hükümler uygulanır.
(2) Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü

eğitim sürelerine dâhil edilmez.
Tez danışmanı atanması ve danışman değişikliği
MADDE 18 – (1) EYK, lisansüstü programa ilk kayıt yaptıran her öğrenci için anabi-

lim/anasanat dalı kurulunun önerisine istinaden, üniversite kadrosunda görev yapmakta olup
doktorası veya doçentliği yürütülen programın alanında olan, program disiplinler arası ise o
alanla doğrudan ilişkili lisansüstü eğitim programında ders verecek öğretim üyelerini tez da-
nışmanı olarak görevlendirir.

(2) Öğretim üyelerinin tezli yüksek lisans programlarında danışmanlık yapabilmesi için
en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması; doktora programlarında
ise danışmanlık yapabilmesi için birinci tez danışmanı olarak başarı ile tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması ve en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca
tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir. Bu kriterlere ilave olarak doktora
öğrencisi için atanacak danışmana ilişkin senato ayrıca ek kriterler de getirebilir.
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(3) Lisansüstü eğitim programlarında danışmanlar, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi
ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, EYK kararı ile en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar atanır. Tezsiz yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında Senato
tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora dereceli öğretim görevlisi de danışman olarak
atanabilir.

(4) Danışmanlar, ders aşamasındaki öğrencilere ders seçiminde yardımcı olur ve semi-
nerlerinin yürütülmesini sağlar. Ayrıca uzmanlık alan dersini yürütür ve öğrencinin tez çalış-
maları ile dönem projesinin yürütmesini sağlar. Sanatta yeterlik için danışmanlar, her öğrenci
için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde görev yapar.

(5) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli olması
halinde, süresinde onaylanması gereken belgeler, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafın-
dan onaylanır.

(6) Danışman değişikliği, danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman deği-
şikliğine ilişkin gerekçeli talebi üzerine anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı
ile yapılır. Tez aşamasında yapılacak danışman değişikliğinde önceki danışmanın bilimsel ve
akademik haklarından feragat etmesi halinde aynı tez önerisi ile devam edilebilir.

(7) Danışmanın, altı aydan uzun süre yurt dışında görevli, izinli veya sağlık raporunun
olması durumunda anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından yeni bir danışman teklif edilir ve
EYK kararı ile atanır.

(8) Üniversiteden başka bir yükseköğretim kurumuna geçen, yükseköğretim üst kurul-
larında görevlendirilen veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları,
öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Da-
nışmanın istifa etmesi ve üniversite dışında başka bir kuruma altı aydan fazla süre ile görev-
lendirilmesi/kadrosuyla geçmesi durumlarında öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden
sona erer. Ancak, öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde anabilim/anasanat dalı ku-
rulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile danışmanlık görevi tezini bitirme aşamasındaki yüksek
lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(9) Herhangi bir sebep ile öğrencinin danışmansız kalması durumunda, anabilim/ana-
sanat dalı bir ay içerisinde yeni danışman önermek ile yükümlüdür.

(10) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip kişilerden olabilir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 19 – (1) Enstitülerde ilk kez açılacak olan lisansüstü dersler, açılması onay-

lanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı ile kredi ve AKTS değerleri
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, EK’nın teklifi ve Senato kararıyla belirlenir. Bir
yarıyılda hangi lisansüstü derslerin verileceği ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından
yürütüleceği anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenir.

(2) Dersler, anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri tarafından verilir. Ders ver-
mekle görevlendirilecek öğretim üyeleri belirlenirken, anabilim/anasanat dalındaki öğretim
üyeleri ile birlikte, Üniversite bünyesinde mevcut birimlerde görevli olan öğretim üyeleri veya
gerekli olduğu takdirde başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri de dikkate alı-
nabilir.

(3) Öğretim üyeleri, enstitü bünyesinde her yarıyılda açık olan lisansüstü derslerden en
fazla üç ders yürütebilir. Ancak, hem Türkçe hem de yabancı dilde eğitim verilen anabilim/ana-
sanat dallarında belirtilen ders sayıları sadece bir dilde yürütülen bir program için geçerlidir.

22 Ekim 2017 – Sayı : 30218                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



(4) Doktorası/sanatta yeterliği veya doçentlik alanı yürütülen programın alanında veya
program disiplinler arası ise o alanla doğrudan ilişkili olmak kaydıyla öğretim üyelerinin tezli
yüksek lisans programlarında ders verebilmesi için en az iki yarıyıl boyunca bir lisans progra-
mında ders vermiş olması; doktora/sanatta yeterlik programlarında ise en az dört yarıyıl bir li-
sans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir.

Lisansüstü dersler
MADDE 20 – (1) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını

içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Doktora programına
kayıt olanlar yüksek lisans programında alıp başarılı olmaları halinde ilgili içerikteki dersi tek-
rar almazlar.

(2) Lisansüstü öğrencilerin, bir yarıyılda, uzmanlık alan dersi dâhil aldıkları derslerin
toplamı en az 30 AKTS olmak zorundadır.

(3) Öğrenci, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın ka-
rarıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere üniversite dışındaki diğer yükseköğre-
tim kurumlarının lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden de alabilir. Seçilen ders-
ler için dersin alındığı yükseköğretim kurumundaki adı, yüzlük sistem notu ve transfer kodu
kullanılır. Harfli not sistemindeki notların yüzlük sisteme göre en küçük karşılıkları alınarak,
not dönüşümleri yapılır. AKTS karşılıkları ders alınan yükseköğretim kurumundaki değeriyle
kabul edilir. Bu işlemlerde anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı gerek-
mektedir.

(4) Enstitünün tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında zorunlu
dersler hariç olmak üzere dersler, yüksek lisans ve doktora dersleri olarak ayrılır. Tezli yüksek
lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında zorunlu dersler ortak yürütülür.

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme
MADDE 21 – (1) Öğrenci kayıt döneminde seçtiği dersleri, danışmanının da uygun

görmesi halinde, akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil haftası içinde ders ekleme ve/veya
çıkarma işlemi yapabilir.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 22 – (1) Derslere devam zorunludur. Öğrenci, teorik derslerin en az %70’ine

ve uygulamalı derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine
getirmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin genel sınavlarına alınmaz ve başarısız sayılır.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 23 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için

ayrı ayrı olmak üzere, birinci tez danışmanı tarafından yürütülmek şartıyla danışmanlık görevinin
sonuna kadar her yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde de devam edecek şekilde uzmanlık alan
dersi açılır.

(2) Uzmanlık alan dersleri, EYK’ca tez danışmanı atandıktan sonra başlar ve öğrencinin
mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar, yarıyıl ve yaz tatillerini
de kapsayacak şekilde devam eder.

(3) Danışman öğretim üyesi, dersi alan öğrencinin durumunu, her yarıyılın sonunda,
başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirir.

Sınav evrakları ve teslimi
MADDE 24 – (1) Ara/final/bütünleme sınav sonuçlarına ilişkin sınav sonuç belgeleri,

enstitü müdürlüğü tarafından saklanır. Sınav evrakları ise, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları
tarafından iki yıl süreyle saklanır ve iki yılın sonunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıkları
tarafından bir tutanakla imha edilir.
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Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 25 – (1) Öğrencinin gireceği derslerin ara/genel/bütünleme sınavları, akade-

mik takvimde belirlenen sınav dönemleri içinde yapılır ve ilân edilir. Öğrencinin tek dersi kal-
ması durumunda tek ders sınavı uygulanmaz.

(2) Yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik derslerinin sınavları 100 puan üzerinden de-
ğerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara/final/bütünleme sı-
navları yazılı olarak yapılabileceği gibi öğrencinin yarıyıl boyunca yaptığı uygulamalı çalış-
malar ve hazırladığı ödevler dikkate alınarak da yapılabilir.

(3) Lisansüstü programlarda bir dersin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı
ile final/bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı olup; öğrencinin ilgili dersten başarılı sa-
yılması için bu notun 100 puan üzerinden tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az
70 puan, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 75 puan olması gerekir. Seminer, dönem
projesi, tez çalışması, uzmanlık alan dersi ise başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Lisansüstü derslerin sınav notları 100 puan üzerinden belirlenir. Ancak istenildiğinde
bir öğrencinin öğrenim durumu belgesi, aşağıdaki eşdeğerlik çizelgesi dikkate alınarak, harfli
veya dörtlü katsayı sistemine göre de düzenlenebilir:

Not Harf notu Katsayı
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
00-69 FF 0,00
(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az

(CC), doktora programı öğrencilerinin ise en az (CB) notu almış olmaları gerekir. Bilimsel ha-
zırlık programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisansüstü
program için belirlenen asgari notlar geçerlidir.

(6) Seminer, uzmanlık alan dersleri, dönem projesi ve diğer kredisiz olarak alınan ders-
lerde başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BZ) notu
verilir.

(7) Tez çalışması devam eden öğrenciler için (S) sürmektedir, tamamlayanlar için (BL)
(başarılı), başarısız olanlar için (BZ) notu verilir.

(8) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlık-
tan başarısız (DZ) notu verilir.

(9) Sınava girmeyen öğrenci sistemde (GR) olarak gösterilir.
(10) Bütünleme sınav hakkı, ilgili yarıyıl veya yılda alınan ders veya derslerden genel

sınava girme hakkı elde edilen ancak, genel sınavlarda başarısız olunan dersler ile genel sınava
girme koşulu yerine getirildiği halde sınavına girilemeyen dersler için kullanılabilir. Bu sınavlar,
akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili birimler tarafından hazırlanan programdaki gün,
saat ve yerde yapılır. Sonuçlar sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde ilan edilir. Bütünleme
sınav notu, genel sınav notu yerine kullanılır.

Mazeretler
MADDE 26 – (1) Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretler; doğal afet,

anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü ve benzeri haklı ve geçerli nedenlerini belgelendirmesi
halinde, öğrencinin EYK tarafından mazeretli sayılmasına karar verilebilir.
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(2) Öğrencilerin mazeretlerini, raporlu olunması halinde raporun bitiş tarihinden itiba-
ren, diğer hallerde ise olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde ens-
titüye ilgili belgeleri teslim etmeleri ve mazeretin gerçekleştiği tarihte olan ara sınav yerine
mazeret sınavına girebilmek için başvurmaları gerekir.

(3) Mazereti EYK tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde derslere devam ede-
mez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Mazereti sebebiyle
devamsızlığı 22 nci maddede öngörülen devamsızlık süresini aşan öğrenci, devamdan muaf
tutulamaz ve devamsızlıktan kalır.

Mazeret sınavı
MADDE 27 – (1) Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciye, başvurusu EYK

tarafından kabul edilmek kaydıyla, her bir ders için sınav hakkı verilebilir. Öğrencilerin sınav-
ları aynı yarıyıl içinde; enstitü tarafından akademik takvime uygun olarak belirlenen gün, yer
ve saatte yapılır. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciler için ikinci bir mazeret sınav hakkı ve-
rilmez. Öğrencilere genel sınav ve bütünleme sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.

Sınav sonuçları ve itiraz
MADDE 28 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına itirazını sınav sonuçlarının ilânından iti-

baren en geç yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapabilir. Sınav evrakının de-
ğerlendirilmesi ilgili öğretim üyesi, anabilim/anasanat dalı başkanı ve enstitü müdür yardım-
cısından oluşan bir komisyon tarafından yedi gün içerisinde yapılır. Bu komisyon aldığı kararı
tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirir, sonuç EYK kararı ile kesinleşir.

Disiplin işleri
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Ders saydırma
MADDE 30 – (1) Danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve EYK’nın

kararı ile bir öğrenci, kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olan ve enstitüye kayıt olmadan önce
yurt içi veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından al-
dığı ve başarılı olduğu en fazla iki dersi saydırabilir. Öğrencinin ders saydırma dilekçesini,
akademik takvimde yer alan kayıt yenileme tarihleri içerisinde ders içerikleri ile birlikte ens-
titüye teslim etmesi gerekir. Daha önce mezun olunmuş bir lisansüstü programdan alınan dersler
bu kapsam dışındadır.

(2) İkili anlaşmalar kapsamında eğitime giden lisansüstü programı öğrencilerinin, ba-
şarılı oldukları derslerden veya uygulamalardan aldıkları notlar ve kredilerin sayılması, anabi-
lim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Saydırılan dersler, daha önceki yükseköğretim kurumlarındaki adı, yüzlük sistem
notu ve AKTS değeri transfer kodu ile kabul edilir. Harfli not sistemindeki notların yüzlük sis-
teme göre en küçük karşılıkları alınarak not dönüşümleri yapılır. AKTS karşılıkları olmaması
durumunda ise anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

Ders tekrarı
MADDE 31 – (1) Öğrencinin başarısız olduğu dersleri döneminde alıp başarması ge-

rekir. Başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ise devam şartı aranmaz. Devamsızlık
nedeniyle başarısız olma durumunda devam şartı aranır. Ancak öğrenci, tekrara kaldığı seçmeli
dersin yerine, danışman onayı ile başka bir dersi de ilgili dönemde alabilir. Başarısız olunan
dersin yerine yeni alınan bu ders için de devam şartı aranır. Uygulamalı derslerden başarısız
olması durumunda ise öğrenci, devam şartını yerine getirmiş olsa dahi, dersi tekrar aldığında
devam şartı aranır.
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Akademik ortalama
MADDE 32 – (1) Akademik ortalama, her dersten alınan başarı notunun sayısal değe-

rinin o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin
toplamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç, virgülden sonra üçüncü hane yuvarlatılarak
iki hane ile belirtilir.

İlişik kesme
MADDE 33 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerle öğrencinin EYK kararıyla enstitü ile

ilişiği kesilir:
a) Kendi isteği ile yazılı başvuruda bulunmak.
b) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak.
c) Lisansüstü programlarda öngörülen azami süreler içinde ilgili programın gereklerini

yerine getirmemiş olmak.
(2) Her ne sebeple olursa olsun enstitü ile ilişiği kesilen öğrencinin ödemiş olduğu öğ-

renci katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme bece-
risini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az
olmamak koşuluyla, seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplamda
en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Ders aşamasında alınacak dersler zorunlu ve seçmeli olup,
birinci yarıyıldaki derslerden birinin araştırma yöntemleri ve ikinci yarıyıldaki derslerden bi-
rinin de seminer dersi olması zorunludur.

(4) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu tez öneri formuyla birlikte
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile enstitüye önerilir.
Tez konusu, EYK kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik danışmanın önerisi, anabi-
lim/anasanat dalı kurulu kararı ve EYK kararı ile yapılır.

(5) Öğrenci en geç danışman atamasını izleyen yarıyıldan itibaren her yarıyıl tez çalış-
masına kayıt yaptırmak zorundadır.

Süre
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıtlı 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, azami süreler içerisinde tezini tamamlayamayan veya tez savun-
masına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilmek ancak gerekli yarı-
yıl/süre ve AKTS şartını sağlamak kaydıyla EYK kararı ile olabilir.

Dersler
MADDE 36 – (1) Alınacak dersler öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı tarafından

seçilir ve anabilim/anasanat dalı başkanının kararı ile kesinleşir. Seçilecek derslere ilişkin ens-
titünün eğitim-öğretim planı uygulanır.
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(2) Öğrenci, kendi tez danışmanı tarafından açılan seminer, tez çalışması ve uzmanlık
alan ders kayıtlarını, ilgili yarıyıllarda yapmakla yükümlüdür.

(3) Danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile
öğrenci toplam alacağı derslerden en fazla iki dersi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
şartıyla, programın gerektirdiği dersin kredi/AKTS yüküne sayılmak üzere, lisans derslerinden,
başka bir anabilim/anasanat dalında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden alabilir. Alınan lisans dersinin başarı değerlendirmesi 25 inci maddeye göre yapılır.
Ancak, alınacak lisans dersini yürütmekle sorumlu öğretim üyesi 19 uncu maddenin dördüncü
fıkrasında belirtilen yeterliliklere sahip olmak zorundadır.

Seminer
MADDE 37 – (1) Yüksek lisans öğrencisi, danışmanı ile birlikte belirlenen bir konuda

yazılı bir seminer hazırlamak ve sunmak zorundadır. Seminerin tez yazım kılavuzuna uygun
olarak yazılması gerekir.

(2) Öğrenci, seminerini danışmanın başkanlığında aynı anabilim/anasanat dalı veya ya-
kın bir anabilim/anasanat dalında görevli iki öğretim üyesi olmak üzere üç öğretim üyesinin
bulunduğu bir komisyona en az 30 dakika içerisinde sunar. Sunum dinleyicilere açık olarak
yapılır. Seminer ilgili komisyon tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başa-
rısızlık halinde, daha önce verilen konu veya değişik bir konu öğrenciye tekrar verilir. Öğrenci
bir sonraki yarıyılda tekrar semineri sunar ve yeniden komisyon tarafından değerlendirilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 38 – (1) Tezini, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırlayan öğrencinin

danışmanı tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü beyan eden dilekçe ile birlikte tezi
anabilim/anasanat dalı aracılığıyla enstitüye teslim eder.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ile anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi ve EYK kararı ile atanır. Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin
tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş
öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri
üyesi olamaz. Enstitü tarafından atanan jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı tarihten
itibaren, varsa mazeretlerini enstitüye bildirir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet
edilir.

(3) Enstitü söz konusu teze ilişkin alınan intihal yazılım programı raporunu jüri üyele-
rine gönderir. Rapordaki verilerde intihal tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere tez EYK’ya gönderilir.

(4) Tez sınav jürisi oluşturulan öğrenci tezini ciltlenmemiş beş nüsha olarak hazırlar ve
jüri üyelerine teslim eder.

(5) Jüri üyelerinin belirlendiği EYK kararının alındığı tarihten itibaren en geç bir ay
içerisinde, jüri tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını enstitü müdürlüğüne teslim
ederek öğrenciyi tez savunma sınavına almak zorundadır.

(6) Tez danışmanının sınava katılamaması halinde enstitü müdürünün onayı ile sınav
en çok iki hafta ertelenebilir. Bu ertelemeden sonra da danışmanın veya varsa ikinci danışmanın
katılamaması durumunda jüri danışmansız olarak toplanıp sınavı yürütebilir.

(7) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları yazmak
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının süresi
45-90 dakika arasındadır. Tez savunma sınavının sunulması dinleyicilere açık olarak yapılır.
Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Soru
cevap bölümünde öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
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(8) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini verir. Olumsuz oy
kullanan üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa ekler. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde sınav evrakıyla birlikte enstitüye teslim edilir.
Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci en geç üç ay içerisinde düzeltmeleri yapılan tezi zorunlu haller dışında
aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edil-
meyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde,
tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine
getirmiş olmak şartıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(9) Tez savunma sınavına gelemeyen öğrenci, mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret
EYK tarafından kabul edildiği takdirde, azami süreyi aşmamak şartıyla mazeret süresinin bi-
timinden itibaren bir ay içinde tez savunma sınavına alınır. EYK’ya mazeret sunmayan veya
EYK tarafından mazereti kabul edilmeyen öğrencinin tezi başarısız sayılarak enstitü ile ilişiği
kesilir.

(10) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli
diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, enstitü tarafından istenen sayıda yüksek lisans tezinin
ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden
ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması
verilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 39 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan

yüksek lisans öğrencisinin mezuniyeti EYK kararı ile kesinleşir.
(2) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye

teslim edildiği tarihtir.
(3) İki veya daha fazla yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak

tezli yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilere ilgili mevzuat çerçevesinde ortak
diploma verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konu-

larda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı, birinci ve ikinci öğretimde ayrı ayrı yürütülebilir.
Süre
MADDE 41 – (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 üç yarıyıldır. Bu sürenin so-
nunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Dersler ve krediler
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 60 AKTS kre-

disinden az olmamak şartıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem
projesi dersini aldığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-
rısız olarak değerlendirilir.
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(2) Alınacak derslere öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı ve anabilim/anasanat
dalı başkanının onayı ile karar verilir.

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

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından tezli yüksek
lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek koşuluyla, tezli yüksek li-
sans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler
EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Dönem projesi
MADDE 43 – (1) Danışman, danışmanlık yaptığı öğrenciler için dönem projesi dersi

açmak zorundadır. Öğrenci, dönem projesinin konusunu, danışman ve anabilim/anasanat dalı
kurulunun önerisi ile üçüncü yarıyılın başına kadar enstitü müdürlüğüne sunar. Proje konusu
EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Dönem projesi, tekrar alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dönem proje-
sini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve projesini yarıyılın sonunda TYK’ya
uygun şekilde hazırlanmış bir rapor halinde enstitüye vermek zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 44 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve EYK tara-

fından mezuniyetine karar verilen öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama, analiz
etme ve yeni sentezlere ulaşma becerisi kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için uz-
manlık alan dersi hariç toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kre-
disinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez ça-
lışması olmak üzere toplamda en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için de uzmanlık alan dersi hariç en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik
sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 300 AKTS’den oluşur.

(3) 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.

Süre
MADDE 46 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin ens-
titü ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarıyla tamamlayan, 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 enstitü ile ilişiği kesilir.
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(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 koşuluyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Doktora programının ders aşaması için gerekli dersler, tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için dört yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıl olarak
düzenlenir.

(6) Öğrencinin tezini sunabilmesi için tez önerisinin EYK tarafından kabul edildiği ya-
rıyılı izleyen yarıyıldan itibaren; tez çalışması ve uzmanlık alan derslerine dört yarıyıl kayıt
yaptırması ve başarılı olması gerekir.

Dersler
MADDE 47 – (1) Alınacak derslere öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı veya ana-

bilim dalı başkanı karar verir.
(2) Doktora programlarında lisans/yüksek lisans öğrenimi sırasında almamış olması

koşuluyla, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile kayıtlı
olduğu programda yürütülen yüksek lisans veya başka bir anabilim/anasanat dalında veya diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans veya doktora derslerinden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğren-
ciler en fazla dört ders alabilirler. Ancak, dersi yürütmekle sorumlu öğretim üyesi, 19 uncu
maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yeterliliklere sahip olmak zorundadır.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(4) Enstitü, anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda

bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez
başlığını ilgili enstitüye önerir.

Seminer
MADDE 48 – (1) Doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, ders aşamasında ya-

zılı bir seminer hazırlayarak sunmak zorundadır. Yüksek lisans derecesi ile doktora program-
larına kabul edilen öğrenciler semineri ders aşamasının ikinci yarıyılında, lisans derecesi ile
kabul edilen öğrenciler ise ders aşamasının üçüncü yarıyılında alırlar.

(2) Seminer, biri danışman olmak üzere, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirle-
nen, aynı anabilim/anasanat dalı veya yakın bir anabilim/anasanat dalında görevli iki öğretim
üyesinin de katılımıyla oluşan bir jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Başarısızlık halinde öğrenciye danışmanı tarafından aynı veya değişik bir konu tekrar verilir
ve öğrenci tarafından bir sonraki yarıyılda tekrar sunulur. Yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en geç dördüncü yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç
altıncı yarıyılın sonuna kadar seminerde başarılı olmak zorundadır.

Yeterlik sınavı
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin

alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derin-
liğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç
yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bir öğrenci, bir yılda, aka-
demik takvimde belirlenen güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere, en fazla iki kez yeterlik
sınavına girebilir. Yeterlik sınavları her yarıyılda akademik takvimde belirlenen final sınav ta-
rihlerinde yapılır. Ancak öğrencinin ve danışmanın talebi üzerine ilgili şartlar yerine getiril-
dikten sonra ilgili dönemin başında ve içerisinde de yapılabilir.

22 Ekim 2017 – Sayı : 30218                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



b) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından
onaylanan beş kişilik DYK tarafından düzenlenir ve yürütülür. DYK üyelerinin görev süresi
iki yıldır. Eski üyeler DYK’ya tekrar seçilebilir. DYK, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak,
uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürileri kurar.

c) Sınav jürisi en az ikisi yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden ve en az biri yurt içi/yurt dışı başka bir yüksek-
öğretim kurumundan seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınav jürisi aynı ana-
bilim/anasanat dalındaki öğretim üyelerinden oluşur. Ancak DYK, sadece bir jüri üyesinin ya-
kın bir anabilim/anasanat dalından olmasına da karar verebilir. Yeterlik sınav jürisi üyelerinin
kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren varsa mazeretlerini, enstitü müdürlüğüne bildir-
meleri gerekir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

ç) Yeterlik sınavının tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden anabilim/anasanat dalında
ilân edilir. Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavının sözlü kısmı dinleyicilere açık olarak yapılır.
Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Ancak,
öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı ve
sözlü sınavların her ikisinden de 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alması gerekir. Sınav
jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve kararını anabilim/anasanat dalı
başkanlığına yazılı olarak bildirir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sı-
navını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

d) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Zorunlu haller dışında jüri yine aynı üyelerden oluşur.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

e) 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, jüri önerisi ve EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zo-
rundadır.

f) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersi ile seminerini
başarı ile tamamlamış bir öğrenci talebi üzerine danışmanı ve anabilim/anasanat dalı kurulunun
önerisi, EYK kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda öğrenci dört ya-
rıyılda yüksek lisans programını tamamlamak zorundadır. Süresi içerisinde programı tamam-
layamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın önerisi, ana-

bilim/anasanat dalı kurulu ve EYK’nın kararı ile bir ay içinde TİK oluşturulur.
(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’te tez danışmanından başka, anabilim/ana-

sanat dalı içinden ve farklı bir anabilim/anasanat dalından ve/veya yurt içi/yurt dışı farklı bir
yükseköğretim kurumundan birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı atanması durumunda ikinci
tez danışmanı isterse TİK toplantılarına katılabilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli önerisi, anabilim/ana-
sanat dalı kurulu ve EYK’nın kararı ile TİK üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 51 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan ve tez önerisine kayıt

yaptıran öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma
planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili
yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır.
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(2) TİK, tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddedilmesine salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, TİK tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim edilir. Anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye gön-
derilir ve EYK kararı ile kesinleşir. Düzeltme kararı söz konusu olursa ilgili öğrenciye bir ay
ek süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar,
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tu-
tanakla bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK 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 enstitü ile ilişiği
kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları
arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az
bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların
özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, TİK
tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. TİK tarafından üst üste iki kez veya
aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü 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 52 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım

kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.

Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için dört yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırıp
başarılı olması gerekir.

(3) Öğrenci doktora tezinin savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise gerekli
düzeltmeleri yaparak tezini danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin
görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Öğrenci tezin ciltlenmemiş yedi nüshasını jüri
üyelerine teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin alınan intihal yazılım programı raporunu
jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihal tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK
kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin TİK’te yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi yurt içi/yurt
dışı başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden
ve en az biri yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan seçilen iki yedek öğretim
üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Enstitü tarafından
atanan jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini, enstitü
müdürlüğüne bildirir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

(5) Jüri üyelerinin belirlendiği EYK kararının alındığı tarihten itibaren en geç bir ay
içinde, jüri tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını enstitü müdürlüğüne teslim
ederek öğrenciyi tez savunma sınavına almak zorundadır. Herhangi bir jüri üyesinin mazereti
nedeniyle süresi içerisinde tez savunmasının yapılamaması durumunda EYK yeni bir jüri be-
lirler.
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(6) Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı,
tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı-
nın süresi 60-120 dakika arasındadır. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak,
öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olum-
suz oy kullanan üyeler, gerekçelerini tutanağa eklerler. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tezini zorunlu haller dışında aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bu-
lunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan
tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 46 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz
yüksek lisans diploması verilir. Tez savunma sınavına giremeyen öğrenci mazeretini belgelen-
dirdiği ve bu mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, azami süreyi aşmamak şartıyla,
mazeret süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde tez savunma sınavına alınır. EYK’ya mazeret
sunmayan veya EYK tarafından mazereti kabul edilmeyen öğrencinin tezi başarısız sayılarak
enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 53 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin enstitü tarafından istenen

sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yö-
nünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve gerekli diğer doküman ve mater-
yalleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin enstitü tarafından istenilen sayıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden iti-
baren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin me-
zuniyeti EYK kararı ile kesinleşir ve doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üze-
rine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci ko-
şulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve
azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir.

(4) İki veya daha fazla yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak
doktora programlarından mezun olan öğrencilere ilgili mevzuat çerçevesinde ortak diploma
verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 54 – (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 yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
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olmak üzere toplamda en az 240 AKTS’den oluşur. Programa yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenciler programı tamamlamak için her yarıyıl en az 30 AKTS kredisi olmak üzere
toplamda en az 240 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır. Uygulamalar, sergi, proje, resital,
konser veya temsil gibi çalışmalar ve tez çalışması 25 inci madde kapsamında değerlendirilir.

(3) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk
iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere toplamda en az 300 AKTS’den oluşur. Programa lisans derecesi ile kabul edilen
öğrenciler, programı tamamlamak için her yarıyıl en az 30 AKTS olmak üzere toplamda en az
300 AKTS’yi tamamlamak zorundadır. Seminer, uzmanlık alan dersi, uygulamalar, sergi, proje,
resital, konser veya temsil gibi çalışmalar ve tez çalışması 25 inci madde kapsamında değer-
lendirilir.

(4) Sanatta yeterlik programlarında lisans/yüksek lisans öğrenimi sırasında almamış ol-
ması koşuluyla, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile
kayıtlı olduğu programda yürütülen yüksek lisans veya başka bir anabilim/anasanat dalında
veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans ve doktora derslerinden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler ise en fazla dört ders alabilirler. Ancak, dersi yürütmekle sorumlu öğretim üyesi
19 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yeterliliklere sahip olmak zorundadır.

(5) Sanatta yeterlik programına ilişkin bu bölümde hüküm bulunmayan hallerde, dok-
tora programına ilişkin hükümler uygulanır.

Süre
MADDE 55 – (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 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 derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.

(3) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl so-
nuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 56 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
yazmak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır.

(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 alınan intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir.
Rapordaki verilerde intihal tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya
gönderilir.
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(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 enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
EYK kararı ile atanır. Jüri, en az ikisi yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden ve en az biri yurt içi/yurt dışı başka bir
yükseköğretim kurumundan seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Enstitü tarafından atanan jüri üyeleri, kendilerine teb-
ligat yapıldığı tarihten itibaren varsa mazeretlerini enstitü müdürlüğüne bildirirler. Mazereti
olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını enstitü müdürlü-
ğüne teslim ederek öğrenciyi sınava almak zorundadır. Herhangi bir jüri üyesinin mazereti ne-
deniyle süresi içerisinde tez savunmasının yapılamaması durumunda danışmanın önerisi, ana-
bilim/anasanat dalı ve EYK kararı ile yeni bir jüri belirlenir. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen so-
ru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye sadece jüri üyeleri
soru sorabilir.

(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. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyeler, gerek-
çelerini tutanağa eklerler. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı ola-
rak değerlendirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
enstitü 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 zorunlu haller dışında aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sa-
vunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin
enstitü 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 55 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

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

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş istenen sayıda nüshasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyeti EYK
kararı ile kesinleşir ve diploma almaya hak kazanır. EYK 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 enstitü ile ilişiği kesilir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 58 – (1) Lisansüstü eğitim ile ilgili faaliyet gösteren jüri ve komitelerde üyeler

arasında veya üyeler ile değerlendirdikleri öğrenci/öğrenciler arasında çıkar/çatışma ilişkisi
bulunamaz.

Tezin sonuçlandırılması aşaması
MADDE 59 – (1) Tezin sonuçlandırılması aşamasında aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için; alanı veya tezi ile ilgili bir adet bi-

limsel makalenin ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış olması ya da bu der-
gilerde makalesi için dijital nesne tanımlayıcısı numarası almış olması veya makalenin hakem-
lerden kabul aldığına dair onaylı editör kurulu yazısı, bunun yanı sıra tezi ile ilgili bir adet
ulusal veya uluslararası bildirinin sözlü, yazılı veya görsel/poster olarak sunumunun yapılmış
olması şartı aranır.

b) Sanatta yeterlik öğreniminde; alanı ile ilgili en az iki adet ulusal ve/veya uluslararası
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi faaliyetler gerçekleştirmiş olması sanatta yeterlik me-
zuniyet şartı olarak aranır. Bu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası resmi kuruluşlarca düzenlen-
mesi şarttır.

c) Her bir anabilim/anasanat dalı başkanlığı, mezuniyet şartı olarak belirlenen minimum
yayın kriterlerinin üzerinde yayın kriteri belirleyebilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için ge-
rekçenin de belirtildiği anabilim/anasanat dalı akademik kurul tutanağı enstitüye sunulur ve
Senato kararı ile yürürlüğe girer.

Tez teslimi ve diploma
MADDE 60 – (1) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde tezin bir

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

(2) Diplomanın şekli Senato tarafından belirlenir. Tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora
diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış
adı bulunur. Sanatta yeterlik programında ise YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelli-
ğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Diploması hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir
defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır. Öğ-
rencinin verilen diplomayı kaybetmesi halinde, gazetede verilecek bir ilânla birlikte, ikinci
nüsha olduğu belirtilmek kaydıyla diploma düzenlenir. Ancak, diplomanın tekrar kaybedilmesi
halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini gösteren bir belge düzenlenir.

Tebligat
MADDE 61 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, öğrenci tarafından enstitüye

yazılı olarak beyan edilen adreslerine yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres de-
ğişikliğini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde bulunan adreslerine tebligat yapılması
halinde, kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir. Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konular
enstitüde veya enstitü internet sayfasında ilân edilir.

Kayıt dondurma
MADDE 62 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış ol-

mak şartı ile yarıyılın ilk on iş günü içinde yapılır. Ancak bir eğitim ve öğretim yılı kayıt don-
durmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvu-
rularını ders kayıt süresi içinde yapar. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu
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sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olmaz. Öğrencilerin ka-
yıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin varlığı halinde eğitim ve öğretim süresince
ilgili anabilim dalının önerisi ve EYK kararı ile en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir:

a) Sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti olmak,
b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğu-

racak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara vermiş olmak,
c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olmak,
ç) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut kayın hısımlarının acil hastalığı halinde ba-

kacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrenime ara vermek zorunda olduğunu bel-
gelendirmek,

d) Tecil hakkını kaybetmek veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınmak,
e) Tutukluluk hali oluşmak,
f) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencilik

sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali oluş-
mak,

g) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemek,
ğ) EYK’ca haklı ve geçerli kabul edilecek diğer nedenler belirterek başvuruda bulun-

mak.
(2) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin kabul edilebilmesi için, bu ne-

denlerin doğuşundan itibaren en geç on beş gün içinde enstitü müdürlüğüne bildirilmesi ge-
rekir.

(3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta
bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktorada dört yarıyıldır. Askerlik, tutukluluk ve
mahkûmiyet durumlarında ise bu hallerin süresi kadardır.

(4) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde katkı payı/öğrenim ücreti
yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

(5) Kayıt dondurma süresi eğitim öğretim süresinden sayılmaz.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve ilgili EYK kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 64 – (1) 7/8/2015 tarihli ve 29438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis

Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce enstitüye

kayıtlı öğrenciler için bu Yönetmelik ile belirlenmiş süreler 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz
yarıyılından itibaren geçerlidir.

(2) 2012-2013 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler
hakkında bu Yönetmelikte geçen AKTS kredileri ile ilgili hükümler uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS
EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/5/2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ikinci
bölümünün başlığı “Kayıt İşlemleri ve Katkı Payı/Öğrenim Ücreti, Kayıt Yenileme ve Öğrenci
Kimlik Kartı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Kayıt işlemleri ve katkı
payı/öğrenim ücreti” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) ÇOMÜ öğrencileri, her eğitim-öğretim yarıyılı başında ve akademik takvimde be-
lirlenen süreler içinde ilgili dönem için belirlenen katkı payını/öğrenim ücretini yatırmaları ha-
linde, 6 ncı ve 18 inci maddelerde belirlenen esaslara göre derslere kaydını yaptırır.

(5) Kaydını yenilemek isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde
katkı payını/öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.

(6) Bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde, süresi içinde katkı payını/öğrenim üc-
retini ödemeyen ve mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenci o dönem için
kayıt yenileyemez.

(7) Kayıt silme veya sildirme durumunda alınmış olan katkı payı/öğrenim ücreti iade
edilmez.”

MADDE 3  – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Katkı payını/öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen
kayıt yenileme haftasında, 18 inci madde hükümlerine ve Senatoca belirlenen esaslara göre,
bilgisayar ortamında interaktif olarak kaydını yenilemesi gerekir. Bunlardan birini yerine ge-
tirmemiş olan öğrencinin kaydı yenilenmez.”

“(8) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen azami süreler içinde mezun
olamayan öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme ait
katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yenileye-
bilir. Bu durumdaki öğrencinin öğrencilik statüsü devam eder. Ancak ders ve sınavlara katılma
ve varsa tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak 23/3/2016 tarihli ve

29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hü-
kümlerine göre yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eğitim-öğretim,
ilgili yabancı dilde yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilere aynı zamanda ikinci
lisans veya önlisans diploması, önlisans programını başarı ile yürüten öğrencilere ikinci önli-
sans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlayan çift anadal programına devam etme
hakkı verilebilir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7)  Birinci sınıfına ilk kayıt olan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri
almakla yükümlüdürler. Bir öğrencinin başarılı olamadığı ve öncelikle almak zorunda olduğu
derslerle, bulunduğu yarıyıldan alacağı dersler her yarıyıl için 45 AKTS kredisini, lisans öğre-
timinde yedinci ve sekizinci, önlisans öğretiminde üçüncü ve dördüncü yarıyılda mezuniyet
aşamasında ise 48 AKTS kredisini geçemez. Öğrencilerin güz yarıyıllarından almadığı veya
başarısız dersi bulunması halinde; lisans programları için sekizinci, önlisans programları için
dördüncü yarıyılda toplam 45 AKTS kredisi verilir. Ancak uygulama saati sekiz ve yukarı olan
derslerin bulunması halinde öğrencinin alacağı toplam AKTS kredisi akademik danışman ve
bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Birinci sınıf ile bulunduğu sınıfın öncesi dönemlerdeki tüm derslerini almış ve ba-
şarmış olması halinde bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla GNO’su en az 3.00 olan öğrenciler
isterlerse bir üst yarıyıldan da danışmanlarının onayı ile ders alabilirler. Üst yarıyıldan ders
alan öğrencinin alabileceği azami kredi miktarı ile ilgili olarak 18 inci madde hükümleri uy-
gulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(6) Öğrenci, muafiyet kararının alındığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde başvurması
halinde, muaf olduğu dersi/dersleri tekrar alabilir. Öğrencinin üst yarıyıldan ders alması veya
muaf tutulması üst yarıyılda olduğu anlamına gelmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(9) Engelli öğrenciler için öğrencinin ihtiyaç belirtmesi halinde sınavla ilgili süre, me-
kân, materyal, refakatçi ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre gerekli sınav dü-
zenlemeleri yapılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı
ile aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi
eklenmiştir.

“Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, tek ders ve
ek sınavlardan oluşur.”

“d) Tek ders sınavları; diğer derslerden başarılı oldukları halde sadece bir dersten ba-
şarısız olmaları nedeniyle mezun olamayan öğrencilere bir yarıyılda sadece bir defa olmak
üzere, akademik birimlerin ilgili yönetim kurulu kararı ile dönem sonunda yapılan sınavdır.
Bu sınava öğrencilerin girebilmeleri için sınavın yapılacağı dönemde kayıt yenilemeleri ve
ilgili dersin ödev, devam gibi gerekliliklerini yerine getirmiş olmaları gerekir.”

“e) Ek sınavlar; azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğren-
cilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda
başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan
beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğren-
cilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı
tanınır. Ek sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde not ortala-
malarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine
not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlar-
dan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam
şartı aranmaz.
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2) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sı-
nırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı
payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki
diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

3) Sınavların değerlendirilmesi ve ders başarı notlarının belirlenmesinde uygulanacak
esaslar Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, başardıkları dersleri, 18 inci

madde hükümlerine göre, dersin açıldığı yarıyılda tekrar alabilirler. Tekrar edilen derslerde alı-
nan son başarı notu geçerlidir. Bir dersin devam koşulunu bir kez yerine getiren öğrencilerin
bu dersi tekrar almaları durumunda devam koşulu aranmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 33 – (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin ilişiğinin kesilmesine

ilişkin şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
b) Öğrencinin öngörülen ilk kayıt-kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan an-

laşılması ve sunduğu belgelerin veya verdiği bilgilerin yanlış ya da eksik olduğunun tespit edil-
mesi halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çer-
çevesinde yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olması halinde Üniversite ile
ilişiği kesilir.

ç) Öğrencinin başka bir üniversiteye yatay geçiş yapması halinde Üniversite ile ilişiği
kesilir.

d) Öğrencinin vefatı üzerine Üniversite ile ilişiği kesilir.
e) Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı pa-

yını/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri
kesilebilir. Azami süreler içinde katkı payının/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

f) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki
yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

g) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen azami öğrenim süresi so-
nunda yapılan ek sınavlarda ek sınav haklarını kullanmayan, kullandığı halde mezun olamayan
öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/5/2014 28993

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/9/2016 29840
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Ege Üniversitesinden:
EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp

Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organları
ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Ege Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Atatürk’ün hayatı, yetiştiği dönem,  Milli Mücadele

ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli yönleriyle ilgili araştırmalar yapmak,  Atatürk İnkılâplarını
incelemek,  Atatürk İlkelerini ve Atatürkçülüğü bütün özellikleriyle ortaya koymaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faali-

yetlerde bulunur:
a) Atatürk dönemi, ilkeleri, inkılâpları, 1881’den günümüze kadar olan dönemi içine

alan tarihi, iktisadi ve sosyal alanda, kitap, dergi, her çeşit belge ve bilgiyi gerektiğinde sözlü
ve görüntülü olarak tespit edip toplar ve saklar.

b) Atatürk, dönemi,  ilke ve inkılâpları konusunda araştırmalara yardımcı olur.
c) Yukarıda belirtilen konularla ilgili sergi, konferans, seminer, panel ve bilimsel top-

lantılar düzenler.
ç) Kitap, dergi, makale, belgesel film, broşür ve poster türünde yayınlar yapar.
d) Yurtiçi ve yurtdışındaki bilim ve araştırma kurumlarıyla amaca uygun konularda iş-

birliği yapar.
e) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi vermekle görevli öğretim elemanlarına destek

verip, bilimsel dayanışma içerisinde bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
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Müdür 
MADDE 8 – (1) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Rektör tarafından üniversite

öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir.  Süresi sona eren Müdür, Rektörün
onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevinin başında bu-
lunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı ola-
rak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.  

(3) Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda yardımcısı vekâlet eder. Yardım-
cısı mazeretli ise yönetim kurulu üyelerinden biri vekil bırakılır. Müdürün görevi sona erince
yardımcının görevi de kendiliğinden sonra erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden

Rektöre karşı sorumludur. 
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, gündemi tespit eder, Yönetim Kuruluna baş-

kanlık yapar ve alınan kararları uygular.
c) Merkezi temsil edip idare işlemlerini yürütür. 
ç) Yurtiçi ve yurtdışı bilim kurumları, Uygulama ve Araştırma merkezleri ile işbirliği

yaparak, amaca uygun projelerin gerçekleşmesini sağlar.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak

Rektöre sunar.
Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile merkezin

çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından, üç yıl için, Merkez Müdürü tarafından
teklif edilen ve Rektör tarafından onaylanan üç öğretim elemanı olmak üzere toplam beş kişiden
oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Hazır bulu-
nanların oy çokluğu ile karar verilir. Oyların eşitliği halinde Müdürün katıldığı tarafın görüşü
kabul edilmiş sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun kararı haline getirilen ve Rektörlüğe gönderilen tutanakları
üyelerin incelenmesine her zaman açıktır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alır.
b) Merkezin, bilimsel çalışmalarda görevlendireceği elemanların tespiti ile ilgili du-

rumlarda Müdürün tekliflerini inceler ve Rektörlük makamına önerilmesine karar verir.
c) Müdürün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin

esasları tespit eder ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar. 
ç) Araştırma, yayın veya öğretime yardımcı konularda karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Gedik Üniversitesinden:
GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/5/2011 tarihli ve 27933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik
Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin adı “İstanbul Gedik Üniversitesi Ana Yönetmeliği” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesinin akademik

ve  idari birimlerinin yönetimine, işleyişine ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Gedik Üniversitesinin akademik ve idari

organlarının yönetimine, işleyişine, akademik ve idari organları ile bu organların görevlerine,
disiplin işlemlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Kurucu Vakıf: İstanbul Gedik Üniversitesinin kurucusu olan Gedik Eğitim ve Sosyal

Yardım Vakfını,
c) Mütevelli Heyet: İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Üniversite Senatosunu,
e) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu:  Üniversite Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(4) Genel Sekreterliğe bağlı Üniversite idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:
a) Bilgi işlem daire başkanlığı,
b) Mali işler daire başkanlığı,
c) Personel daire başkanlığı,
ç) Öğrenci işleri daire başkanlığı,
d) Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı,
e) Sağlık kültür ve spor daire başkanlığı,
f) Yapı işleri ve teknik daire başkanlığı,
g) Strateji geliştirme daire başkanlığı,
ğ) İdari işler daire başkanlığı,
h) Hukuk müşavirliği,
ı) Basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü

yürütür.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/5/2011 27933
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARSA SATILACAKTIR 

Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan Erzurum Ġli Palandöken Ġlçesi Osmangazi 

Mahallesinde bulunan ada, pafta ve parsel numarası ile alanı, muhammen bedeli ve geçici 

teminatı aĢağıda yazılı arsa, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı 

teklif usulü ile satıĢa çıkarılmıĢtır. 

 

SIRA 

NO MEVKĠĠ VASFI 

ADA/ 

PAFTA 

PARSEL 

ALAN 

(m2) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

(TL) 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

(TL) 

ĠHALE 

TARĠH/ 

SAAT 

1 
Osmangazi 

Mahallesi 
Arsa 5893 - 1 4.185,27 6.539.484,38 196.185,00 

03/11/2017 

09:00 

 

2 - Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki 

Meclis salonunda Encümenimiz (Ġhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır. 

3 - Bu ihaleye ait arsa için Ġdari ġartname Belediyemiz Ġhale Hazırlık Servisinden 250,00 TL 

karĢılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. 

4 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin en geç 03/11/2017 tarihi saat 08:30‘a kadar aĢağıda 

belirtilen belgeleri hazırlayarak Ġhale Hazırlık Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 - Ġsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 

a) Kanuni ikametgah belgesi, 

b) Türkiye de tebligat için adres beyanı, 

c) Noter tasdikli imza beyannameleri, 

d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli imza beyannameleri ile vekaletnameleri, 

e) SatıĢ Ģartnamesinin 5/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat, 

f) Ġhale dokümanın satın alındığına dair belge, 

g) ġirket olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (2017 yılında alınmıĢ) ile 

Ticaret Sicil Gazetesi ve ġirket Ġmza sirküsü. (Ortak giriĢim olması halinde  ortakların her birinin 

kayıtlı olduğu oda belgeleri) 

h) Ortak GiriĢim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık giriĢim belgesi (Ġhale 

üstüne kalması durumunda ortak giriĢimin noter tasdikli ortaklık sözleĢmesini idareye vermek 

zorundadır.) 

6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Ġdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 9106/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Antalya PTT Başmüdürlüğünden: 

1 - Posta ve Telgraf TeĢkilatı A.ġ. Antalya PTT BaĢmüdürlüğünün mülkiyetinde Antalya 

Ġli, Finike Ġlçesi, Bağyaka Köyü, Demircilik Mevkiinde bulunan, tapuda; 2 pafta, bila ada, 1345 

parsel no.‘lu 1.761,00 m2 arsa ve üzerinde betonarme karkas olan (Lojman kısmı 3 kat, Merkez 

Müdürlüğü kısmı 2 kattan oluĢan) Turunçova PTT Hizmet, Santral ve Lojman Binası (A ve B Blok) 

taĢınmaz mal kapalı zarf, artırma usulü ile satıĢa çıkarılmıĢtır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer: Antalya PTT BaĢmüdürlüğü-7. Kat Toplantı Salonu Deniz 

Mah. Güllük Cad. No: 5 C Blok 07102 MuratpaĢa / ANTALYA adresinde olup, Telefon No: 0 242 

244 01 98 / 1526, Belgegeçer: 0 242 244 01 94‘dür. 

3 - Ġhale konusu taĢınmaza ait SatıĢ Ġhale ġartnamesi çalıĢma saatleri içerisinde Antalya 

PTT BaĢmüdürlüğü Binası -Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğü-526 No.‘lu Odada incelenebilecek 

ve 20,00.-TL (Yirmi Türk Lirası) bedel karĢılığı temin edilebilecektir. 

4 - Ġsteklilerin ihaleye iĢtirak edebilmeleri için ihale baĢlangıç saatine kadar verecekleri 

teklif mektubu ile birlikte 21.300,00.-TL.‘lik (Yirmibirbinüçyüz Türk Lirası) geçici teminat 

makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte); ihale dokümanının satın alındığına dair 

belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kiĢi olması halinde nüfus cüzdanı 

örneği, tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye 

iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge 

aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza 

sirküleri (gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket 

ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); 

vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli vekaletnamesi ile 

noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Ģartname ile birlikte en geç Ġhale günü 

13.11.2017 Pazartesi, saat 14:30‘a kadar Antalya PTT BaĢmüdürlüğü-Yapı ve Teknik ĠĢler 

Müdürlüğüne (Deniz Mah. Güllük Cad. No: 5  07102 C Blok MuratpaĢa / ANTALYA) teslim 

edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki 

gecikmelerden ġirketimiz sorumlu olmayacaktır. 

5 - SatıĢtan doğacak giderler (SatıĢ iĢlemleri ve bu iĢler sırasında düzenlenen belgeler ile 

her çeĢit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) Alıcıya aittir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi Ġhale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) gündür. 

7 - TaĢınmaz satıĢı ile ilgili Ġhale 13.11.2017 tarihi, Pazartesi günü, saat: 14:30‘da Antalya 

PTT BaĢmüdürlüğü Binası-7. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.  

8 - TaĢınmaz malın muhammen bedeli 710.000,00.-TL (Yediyüzonbin Türk Lirası ) olup, 

geçici teminat bedeli 21.300,00.-TL‘dir. (Yirmibirbinüçyüz Türk Lirasıdır.) 

9 - SatıĢa sunulan Antalya PTT BaĢmüdürlüğüne bağlı Turunçova PTT Hizmet, Santral ve 

Lojman Binasının Depreme Dayanım Testleri yapılmıĢ olup; binada güçlendirme çıkmıĢtır. 

Ġstekliler teklif vermekle bu durumu bildiğini ve kabul ettiğini beyan etmiĢ sayılırlar. 

10 - TaĢınmaz Resmi Kurum (PTT) alanındadır ve satın alındıktan sonra imar plan tadilatı 

yapılamaması durumunda, ġirketimiz sorumlu olmayacaktır. 

11 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir. 9159/1-1 
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PETROL VE PETROL TÜREVĠ ATIKLARIN BERTARAF EDĠLMESĠ  

ĠÇĠN SATIġ ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki SusuzlaĢtırılmıĢ ve Su Oranı DüĢürülmüĢ 21.000 m³ 

(± %25) Petrol ve Petrol Türevi Atıkların Bertaraf Edilmesi için SatıĢ Ġhalesi Yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No  : 3532 

2 - ĠĢin Konusu  : MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki SusuzlaĢtırılmıĢ ve 

Su Oranı DüĢürülmüĢ 21.000 m³ (± %25) Petrol ve Petrol 

Türevi Atıkların Bertaraf Edilmesi için SatıĢı. 

3 - Muhammen Bedel : 5.334.000.- TL+ KDV  

4 - Geçici Teminat :    160.020.- TL 

5 - SatıĢ Yeri : HaydarpaĢa Atık Kabul Tesisi Limanı 

6 - ĠĢin BitiĢ Tarihi : 31/12/2018 

7 - Yeterlik Ġçin Son BaĢvuru  

      Tarih ve Saati : 07 Kasım 2017 Saat: 16:00 

8 - Ġhale Tarihi ve Saati : 08 Kasım 2017 Saat: 13:00  

  Son teklif verme tarih ve saati: 08 Kasım 2017 Saat: 13:00 

9 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu  

  KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5 

Saraçhane - Fatih/ĠSTANBUL 

10 - Yeterlik BaĢvurusunun  

       Yapılacağı Yer : Deniz Hizmetleri Müdürlüğü 

  Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı 

Ahmet Mah. KurtuluĢ Deresi Cad. Yeniyol Zarif Sok.   

No: 22 Beyoğlu / ĠSTANBUL 

11 - Ġhale Usulü : 2886 Devlet Ġhale Kanunu‘nun 36. maddesine istinaden 

Kapalı Teklif Usulü 

12 - Ġhale Ģartnamesinin görülebileceği veya  

       satın alınabileceği yer : Ġhale ġartnamesi 100.-TL bedelle Deniz Hizmetleri 

Müdürlüğü, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ek Hizmet 

Binası Hacı Ahmet Mah. KurtuluĢ Deresi Cad. Yeniyol 

Zarif Sok. No: 22 Beyoğlu / ĠSTANBUL adresinden satın 

alınabilir veya ücretsiz görülebilir.  

  Tel: 0 212 312 64 95 Fax: 0 212 455 43 72 

13 - Ġhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:  

13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

13.1.1. Gerçek kiĢiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul‘da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

13.1.2. Gerçek kiĢi olması halinde ihale tarihi itibariyle ihalenin yapıldığı yıl içerisinde 

alınmıĢ ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir 

belge. 

13.1.3. Gerçek kiĢiler için noter tasdikli imza sirküleri. 
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13.1.4. Yabancı istekliler için, Türkiye‘de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), 

13.1.5. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi. (Tüzel KiĢiler) 

13.1.6. Tüzel kiĢiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi  

a) Tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

b) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin 

(13.1.6.a.)‘daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

13.1.7. Tüzel kiĢiler için, Ġmza Sirküleri. 

a) Tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

b) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin 

(13.1.7.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

13.1.8. Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri (Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin 

vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri 

Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gereklidir.) 

13.1.9. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleĢmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi 

verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekil 

tayin edecekleri kiĢiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

13.1.10. Ġstekliler Petrol ve Petrol Türevi Atıkları depolamak için toplam en az 7.000 m³ 

Depolama Tankına sahip olduklarını, ilgili ticaret ve sanayi odasından alacakları kapasite raporu 

ile belgelendireceklerdir. Ġhale tarihinden geriye doğru son 10 (On) yıl içinde alınan kapasite 

raporları kabul edilecektir. 

13.1.11. ihale konusu iĢ ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamıĢ 

―ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem‖ belgesi. 

13.1.12. ihale konusu iĢ ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamıĢ 

―ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi‖ belgesi. 

13.1.13. Ġhale konusu iĢ ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamıĢ 

―OHSAS 18001 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi‖ belgesi. 

13.1.14. Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ ―13 05 08 (kum odacığından ve 

yağ/su ayırıcılarından çıkan karıĢık atıklar) tesise kabul edilecek atık koduna sahip konusu 

―Atıksu DeĢarjı, Hava Emisyon, Tehlikeli Atık Geri Kazanım olan‖ Çevre Ġzin ve Lisans belgesi.  

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetim Sistemi belgesi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme 

kuruluĢları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu KarĢılıklı Tanınma AntlaĢmasında yer alan 

ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiĢ belgelendirme kuruluĢları tarafından 

düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluĢlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu 

KarĢılıklı Tanınma AntlaĢmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiĢ 
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belgelendirme kuruluĢu olduklarının ve bu kuruluĢlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini 

sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Ġhale 

tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk 

Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluĢları tarafından 

düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taĢıyan belge ve sertifikalar için Türk 

Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli 

olması yeterlidir.  

13.1.15. Ġstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir. 

13.2. Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aĢağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

13.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,  

13.2.2. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘na uygun olarak düzenlenmiĢ Geçici Teminat, 

13.2.3. Gerçek kiĢiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul‘da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

13.2.4. Gerçek kiĢiler için noter tasdikli imza sirküleri, 

13.2.5. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel KiĢiler) 

13.2.6. Yabancı istekliler için Türkiye‘de tebligat için adres göstermesi (Adres Beyanı) 

13.2.7. Tüzel kiĢiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 

a) Tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

b) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin 

(13.2.7.a)‘daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

13.2.8. Gerçek kiĢi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

13.2.9. Tüzel kiĢiler için, imza sirküleri, 

a) Tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

b) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin 

(13.2.9.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

13.2.10. Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri (Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin 

vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri 

Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gereklidir.) 

13.2.11. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleĢmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleĢmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleĢmesini Ģahsen 

veya vekil tayin edecekleri kiĢiler vasıtasıyla imzalarlar.) 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2017 – Sayı : 30218 

 

14 - Ġsteklilerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

15 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Hacı Ahmet Mah. KurtuluĢ Deresi Cad. Yeniyol Zarif Sok. No: 22   

34440 Beyoğlu/ĠSTANBUL adresine, 07/11/2017 saat: 16:00‘a kadar yeterlik müracaatında 

bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. 

Ġhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda Ġhale 

Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. 

16 - Yeterlik BaĢvuru dosyası Ġdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 

dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

17 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ġhale 

Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale 

günü (08 Kasım 2017) en geç saat:13:00‘e kadar Belediye Encümeni‘ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane / Fatih / ĠSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri 

karĢılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 

postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

18 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘na göre düzenlenmiĢ olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.  

19 - Telgraf veya Faks‘la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

20 - Ġstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 9108/1-1 

————— 

TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 3383 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Sultangazi 

c) Mahallesi : Cebeci 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 2335 

f) Parsel No : 2 

g) Yüzölçümü : 1.450 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Hâlihazır : BoĢ 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) Ġmar Durumu : T2 Ticaret Alanı  

l) Cinsi : Arsa 
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3 - Muhammen Bedeli : 5.075.000.-TL 

4 - Geçici Teminatı :    152.250.- TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 15 Kasım 2017 - 13:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/ĠSTANBUL 

7 - Ġhale Usulü : 2886 Devlet Ġhale Kanunu‘nun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Emlak Müdürlüğü‘nden temin edilebilir veya ücretsiz 

görülebilir.  

  Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No: 3 

Bakırköy/ĠSTANBUL 

  Tel: 0 212 455 33 88 Fax: 0 212 449 51 33 

9 - ġartname Bedeli : 100.-TL 

10 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek kiĢinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (Ġstanbul‘da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye‘de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye‘de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri. 

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nda belirtilen Geçici Teminat, 

g) Vekâleten iĢtirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname 

h) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11 - Ġstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ olması gerekmektedir. 

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü‘ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/Ġstanbul) 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

14 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir 

Ġlan olunur. 9109/1-1 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 2017 – Sayı : 30218 

 

MÜBADELE ĠLANI 

Bilecik Valiliği Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Bilecik Ġl Emniyet Müdürlüğü 

b) Adresi : Ġstiklal Mah. Tevfikbey Cad. No: 101 Merkez/BĠLECĠK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 228 212 18 42 - 0 228 212 20 61 

c) Elektronik Posta Adresi : bileciklojistik@egm.gov.tr 

2 - Mübadele konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekonomik ömrünü doldurmuĢ 21 adet muhtelif marka ve 

modelde hek durumundaki taĢıt, 2.000 kg hurda demir, 

750 kg alüminyum kesik plaka. 

b) Durum ve Özellikleri  : 13 adet otomobil, 7 adet kamyonet, 1 adet otobüs olmak 

üzere toplam 21 adet taĢıttan 19 tanesi faal durumda olup, 

2 tanesi gayri faal durumdadır. 

3 - Alınacak taĢıtların ve malzemenin özellikleri 

a) 1 adet 2017 model sıfır kilometre Siyah Renkli (metalik) Ford Mondeo (STYLE) 

sedan, 1.5L Ecobost Benzinli, 160ps (240nm) Euro 6, 4 Kapı, 6 ileri, otomatik otomobil, 1 adet 

2017 model sıfır kilometre Beyaz Renkli (metalik) Yeni Toyota Corolla 1.6 (Advance) sedan, 132 

hp 6 ileri düz vites, benzinli otomobil, 1 adet 2017 model sıfır kilometre Titanyum gri 

renkli(metalik)Renault Megane (Joy) sedan 1.6 16V 115 bg. Benzinli 5 ileri düz vites otomobil 

olmak üzere toplam 3 adet araç ile açık artırmaya baĢlanacaktır. 

b) Açık artırım ihale komisyonunun önünde sözlü olarak yapılacak ve Mübadelede 

artırımlara 1 çift 205*55*16 ebadında lastik ile devam edecektir. (Lastikler Lassa marka 

Greenways yaz tipi lastik olacaktır.), artırım esnasında katılımcılar yukarıda belirtilen özelliklerde 

Toyota veya Renault marka araç ile de artırıma gidebilirler. Bu Ģekilde yapılan artırımlardan 

sonra tekrar yukarıda belirtildiği Ģekilde bir çift lastik ile artırıma devam edilir. Ancak teklif 

edilen lastik miktarı yukarıda belirtilen Renault marka araç fiyatına ulaĢması durumunda (134 

çift) artırıma yukarıdaki araçlara ilaveten bir adet Renault marka araç ile devam edilecektir. 

4 - Değer Tespit Komisyonunca Tespit Edilen Bedel 

280.808,33 TL (Ġkiyüzseksenbin sekizyüzsekiz Lira Otuzüç KuruĢ) 

5 - Ġstekliler, verilecek mala ait tahmini bedelin en az %3‘ü oranında ve 03 ġubat 2018 

tarihine kadar geçerli geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Mübadele iĢlemi; kapalı zarfla teklifler alındıktan sonra mübadele komisyonu önünde 

pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak teklif etmeleri üzerine gerçekleĢir. 

7 - Mübadelenin; 

a) Yapılacağı Yer: Ġstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi No: 101 Merkez/BĠLECĠK 

adresinde bulunan Emniyet Müdürlüğünün A Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

b) Tarihi ve Saati: 08.11.2017 saat 14:00 



22 Ekim 2017 – Sayı : 30218 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

8 - Mübadelesi yapılacak taĢıt, mal ve malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele 

tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00/17:00 saatleri arasında Lojistik ġube 

Müdürlüğüne bilgi verilerek Trafik Hizmet Binası YerleĢkesinde görülebilir. 
 

MÜBADELESĠ YAPILACAK TAġITLARIN ÖZELLĠKLERĠ 

S. No Cinsi Plakası Modeli M. Hacmi M.Gücü Km Yakıt Durumu 

1 R.Megane 11 A 0263 2009 1.598 82 Kw 361457 Benzinli Faal 

2 H.Accent 11 A 0253 2009 1.599 82 Kw 195478 Benzinli Faal 

3 H.Accent 11 A 0235 2007 1.599 112 Bg 168420 Benzinli Faal 

4 R.Clio 11 A 0241 2007 1.390 98 Bg 185391 Benzinli Faal 

5 R.Clio 11 A 0250 2008 1.390 72 Kw 172215 Benzinli Faal 

6 F.Albea 11 A 0276 2011 1.388 57 Kw 906650 Benzinli Faal 

7 R.Megane 11 A 0206 2004 1.598 115 Bg 119523 Benzinli Faal 

8 F.Connect 11 A 0267 2010 1.753 66 Kw 316417 Dizel Faal 

9 F.Connect 11 A 0280 2011 1.753 66 Kw 241478 Dizel G.Faal 

10 O.Sultan 11 A 0211 2004 3.190 114 Bg 145000 Dizel G.Faal 

11 R.Clio 11 A 0363 2004 1.461 …… 173879 Dizel Faal 

12 F.Connect 11 A 0233 2007 1.753 75 Bg 278999 Dizel Faal 

13 F.Connect 11 A 0234 2007 1.753 55.1 Kw 225819 Dizel Faal 

14 F.Connect 11 A 0256 2008 1.753 66 Kw 256755 Dizel Faal 

15 R.Megane 11 A 0223 2006 1.598 110 Bg 158001 Benzinli Faal 

16 R.Clio 11 A 0242 2007 1.390 75 Bg 180485 Benzinli Faal 

17 F.Connect 11 A 0271 2010 1.753 66 Kw 247839 Dizel Faal 

18 T.Corolla 11 A 0218 2005 1.598 67 Kw 203750 Benzinli Faal 

19 R.Megane 11 A 0261 2009 1.598 82 Kw 320032 Benzinli Faal 

20 F.Connect 11 A 0255 2008 1.753 66 Kw 265310 Dizel Faal 

21 H.Accent 11 A 0364 2008 1.599 82 Kw 135578 Benzinli Faal 
 

9 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

a) Mübadele ġartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubunu, 

b) Verilecek mala ait tahmini bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların saymanlık 

ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) Tebligat adresini gösterir belgeyi, 
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ç) BaĢkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname 

örneğini ve tüzel kiĢiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini. 

d) 

1- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 

2- Tüzel kiĢi olması halinde ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, 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 

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı 

hükümlü bulunmadığına dair;  

1- Gerçek kiĢi olması halinde; kendisinin 

2- Tüzel kiĢi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim ġirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited ġirket ise Ģirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

kolektif Ģirket ise ortaklarının tamamının, komandit Ģirkette komandite ortakların hepsinin, 

komanditer ortaklardan kendilerine Ģirketi temsil yetkisi verilmiĢ olan ortakların, kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ġstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

birimlerden alınacak adli sicil belgesi sunmak zorundadır.  

10 - Mübadele Ģartnamesi mevcut olup, Bilecik Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne 

yatırılacak 50,00 TL (Elli Türk Lirası) tutarında makbuz karĢılığı yukarıda belirtilen adresten 

temin edilebilecektir. Mübadeleye teklif verecek olanların Mübadele dokümanını satın almaları 

zorunludur. Doküman Bilecik Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğünde görülüp, satın 

alınabilir. 

11 - SözleĢme yapılacaktır. Ancak sözleĢme yapma süresi içinde Ģartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirilmesi durumunda sözleĢme yapılması ve kesin teminat yatırılması 

zorunlu değildir. 

12 - Mübadele, Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

13 - Teklifler kapalı zarf içinde 08.11.2017 ÇarĢamba günü saat 14:00‘e kadar Ġstiklal 

Mahallesi Tevfikbey Caddesi No: 101 Merkez/BĠLECĠK adresinde bulunan Bilecik Emniyet 

Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğüne verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

14 - Bu iĢ için kısmi teklif verilemez. 

15 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 60 (altmıĢ) takvim 

günü olacaktır. 

16 - Ġdare Mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 9084/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK 24 KALEM MUHTELĠF CĠNS MADENĠ YAĞ ALIMI  

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/516274 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel :0 372 259 47 94 - 84 

  Fax : 0 372 251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

 2 - Ġhale konusu iĢin nev‘i Malzemenin Cinsi Miktarı 

 a) Niteliği, türü ve miktarı Muhtelif cins madeni yağ 24 Kalem 

b) Teslim yeri : Madeni yağların teslim yeri Bülent Ecevit 

Caddesi‘ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve 

Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm 

ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm ġefliği ambarıdır. 

c) Teslim süresi : Madeni yağlarda kısmi teslimat yapılacaktır. Ġhtiyaç 

listesi haftalık, 15 günlük veya aylık olarak T.T.K‘ca 

belirlenecek olup her hafta pazartesi günü firmaya 

gönderilecek ve teslimat o hafta içinde yapılacaktır. 

Faturalar ihtiyaç listelerinde belirtilen birimler adına 

Ġdari ġartnamenin 45.1 maddesine göre 

düzenlenecektir. Malzemelerin tamamı 365 takvim 

gününde teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 13.11.2017 Pazartesi - Saat 15:00 

c) Dosya no : 1718048 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4.1. Ġsteklilerin Ġhaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Ġhale Ģartnamesinde belirlenen geçici teminat,  

f) Ġhale idari Ģartnamesinin 55‘inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği ihale idari Ģartnamesinde belirlenen 

iĢ ortaklığı beyannamesi ile 15‘inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri 

öngörülmüĢ ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen 

konsorsiyum beyannamesi,  

j) Ġhale idari Ģartnamesinin 16‘ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,  

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

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

gereken kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

4.2.1.1. Ġstekliler teklif edilen bedelin %10‘undan az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi kredisi veya gayri nakdi kredisini 

ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye‘de veya yurt dıĢında faaliyet 

gösteren bankalardan alınmıĢ Banka Referans Mektubunu vereceklerdir. Banka Referans 

Mektubu ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiĢ olacaktır. 

ĠĢ ortaklığında, bu belgeler ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık 

oranına bakılmaksızın istenen asgari tutarı sağlayacak Ģekilde sunulabilir.  

4.2.2. Ġsteklinin bilançosu veya eĢdeğer belgeleri: 

Ġstekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosunun ve bilançonun 

gerekli görülen bölümlerinin ve bu belgelere eĢdeğer belgelerini vereceklerdir. Ġsteklinin; 

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

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar / toplam aktif) en az 0.15 olmalı 

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

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört 

ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen 

bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini sunmayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait 

anılan belgelerin Ģartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın 

belgelerini sunulabilir. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve 4.2.2 maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Ģartları sağlaması zorunludur. 

Bilanço veya bilançonun 55.1.2 maddede belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuata göre düzenlenmiĢ ve yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir 

ya da vergi dairesince onaylanmıĢ olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya 

bilançonun 55.1.2 maddede belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ 

olması gereklidir. 

4.2.3. Ġsteklinin iĢ hacmini gösteren belgeler: 

Ġstekli ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu ve 

taahhüdü altında devam eden mal satıĢlarının gerçekleĢen kısmının veya bitirilen mal satıĢlarının 

parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ faturalarını veya 

fatura yerine bunların noter, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da 

vergi dairesince onaylı suretlerini vereceklerdir. Ġstenilen yeterlilik Ģartlarını bir önceki yılda 

sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal 

tutarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Ġhale veya 

son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde; bir önceki yıla ait gelir tablosunu 

sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik 

kriterini sağlamaması halinde ise, iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın gelir tabloları 

sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Gelir tablosunun, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ 

olması gereklidir.  

Ġsteklinin taahhüdü altında devam eden mal satıĢlarının gerçekleĢtirilen kısmının veya 

bitirilen mal satıĢlarının parasal tutarının hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dıĢında yapmıĢ 

olduğu mal satıĢlarından elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınacaktır.  

Bu belgelerin tutarlarının, toplam ciro için, isteklinin teklif edilen bedelin %25‘inden, 

taahhüt altında devam eden mal satıĢlarının gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen mal 

satıĢlarının parasal tutarının ise isteklinin teklif ettiği bedelin %15‘inden az olmaması gerekir. 

Ġsteklinin öngörülen bu kriterlerden herhangi birini sağlaması ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi 

sunması yeterli kabul edilir. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olarak ihaleye katılması halinde; iĢ hacmine iliĢkin kriterlerin, her 

bir ortak tarafından iĢ ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. Ġsteklinin ortak 

giriĢim ortağı olarak taahhüdü altında devam eden mal satıĢlarının gerçekleĢtirilen kısmının veya 

bitirdiği mal satıĢlarının parasal tutarı; iĢ ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır.  

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

gereken kriterler: 

4.3.1. ĠĢ Deneyim Belgesi; Ġstekli ihale konusu alımla veya benzer iĢlerle ilgili olarak ilk 

ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel 

sektörde, teklif ettiği bedelinin %30‘u oranında tek bir sözleĢme kapsamında gerçekleĢtirdiği 

kesin kabul iĢlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iĢ deneyimini gösteren belgelerini 

vereceklerdir. 
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ĠĢ ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iĢ deneyim tutarının en az %20‘sini sağlaması 

gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iĢ deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması 

zorunludur. Pilot ortağın iĢ deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iĢ deneyim tutarından 

fazla olması ve asgari iĢ deneyim tutarının en az %20‘sini sağlaması Ģartı ile iĢ deneyim tutarının 

kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karĢılanabilir. Pilot ortağa ait iĢ 

deneyimini gösteren belgenin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar 

iĢ deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.  

Ġdare ve Kamu Kurum ve KuruluĢları tarafından iĢ bitirme belgesi düzenlenmesi, özel 

sektöre ve yurt dıĢında gerçekleĢtirilen iĢler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleĢtirilen iĢlerin 

iĢ deneyiminin belgelendirilmesi, iĢ deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesi ve iĢ 

deneyiminin güncellenmesi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamındaki idarelerin Mal Alımı 

Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği‘ndeki Madde 44, 46, 47 ve 48‘e göre yapılacaktır 

4.3.2. Ġhale tarihinde süresi dolmamıĢ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) 

alınmıĢ madeni yağ lisansının veya madeni yağ alt baĢlığı altında dağıtıcı lisansının aslı veya 

noter tasdikli sureti (Bu lisansları almayıp, müracaat etmiĢ istekliler baĢvurusunun kabul 

edildiğine dair belgeyi vereceklerdir.)  

4.3.3. Ġmalatlarıyla ilgili 2 Takım tanıtıcı katalog ve/veya broĢür (teknik özelliklerini, 

standartlarını, kullanma yerleri ve/veya dengini gösteren ürün karĢılaĢtırma tablosunu içerecektir) 

4.3.4. Ġhale tarihinde süresi dolmamıĢ TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 

Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

4.3.5. Ġhale tarihinde süresi dolmamıĢ; Ġmalat yeterlilik belgesi‘nin (Türk Standartları 

Enstitüsünden alınmıĢ) ve kapasite raporu‘nun (min. 25.000 Ton/Yıl) (Sanayi - Ticaret 

odalarından alınmıĢ) aslı veya noter tasdikli sureti  

4.3.6. Ġhale tarihinde süresi dolmamıĢ; petrol ürünlerinin her türlü test analizlerini 

yapabilecek nitelik ve kapasitede laboratuara sahip olduğunu gösteren TSE onaylı ― Laboratuar 

Yeterlilik Belgesinin‖ veya ISO 17025 akredite laboratuar belgesinin aslı veya noter tasdikli 

sureti  

4.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

4.4.1. ĠĢ deneyim belgelerinde ihale konusu madeni yağların haricindekiler benzer olarak 

kabul edilmeyecektir. 

4.4.2. Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL), Euro (€), ABD Doları (USA $) olarak 

verebileceklerdir. 

4.4.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; özel yağlar ve firma üretiminde bulunmayan 

madeni yağlar hariç diğer tüm madeni yağ kalemlerinde (firma seri üretimindeki en az 20 kalem 

malzemeye teklif verecektir ve bu kalemlerin miktarı en az toplam ihale miktarının %80 ini 

karĢılayacaktır.) toplam tutarı en düĢük fiyat esasına göre, bu değerlendirmenin dıĢında kalan 

madeni yağlarda ise en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale, bu ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
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7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 150,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir.  

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. ihale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no‘lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 

dokumanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanı satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler en geç 13.11.2017 Pazartesi - saat 15.00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir.  

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

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Ġstekliler ihale konusu madeni yağlardan seri 

üretiminde olanlar hariç olmayanlarına kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak her bir iĢ kalemi 

miktarı için kısmi teklif Kabul edilmeyecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3‘ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - ĠĢ bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tabi 

değildir 

13.1. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 9085/1-1 
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YAPIM KARġILIĞI UZUN SÜRELĠ KĠRALAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan, Kocaeli Ġli, Ġzmit Ġlçesi, Ömer Ağa 

Mahallesinde bulunan ve tapunun (12) Pafta, (1090) Ada, (52) Parselinde kayıtlı Altında Dükkanı 

olan Kargir Apartman vasıflı taĢınmazın üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 31/07/2017 tarih 

22361 sayılı Olurunda belirtilen Ģartlar çerçevesinde 17 (Onyedi) yıl süreyle Bina ĠnĢaatı 

yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü 

yapım karĢılığı kira ve iĢletme ihalesine çıkartılmıĢtır. 

ĠLĠ : Kocaeli 

ĠLÇESĠ : Ġzmit 

MAHALLESĠ : Ömerağa 

SOKAK/CADDE : --- 

YÜZÖLÇÜMÜ : 483,22 m2 

PAFTA NO. : 12 

ADA NO. : 1090 

PARSEL NO. : 52 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

MECLĠS KARAR VE TARĠHĠ : ---- 

ĠġĠN NEVĠ VE NĠTELĠĞĠ : Yukarıda özelliği belirtilen taĢınmaz Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün 31/07/2017 tarih 22361 sayılı 

Olurunda belirtilen Ģartlar çerçevesinde 17 (Onyedi) 

yıl süreyle ―Bina‖ inĢaatı Yapım KarĢılığı Kiralama ve 

ĠĢletme ihalesi iĢi. 

ĠġĠN TAHMĠNĠ BEDELĠ : 4.029.539,28-TL. (Dörtmilyon yirmidokuzbin beĢyüz 

otuzdokuz Türklirası yirmisekiz kuruĢ)  

  (yapım (inĢaat) maliyeti ile yapım (inĢaat) süresi 

boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT : 120.886,17-TL (Yüzyirmibin sekizyüzseksenaltı Türklirası 

onyedi kuruĢ) (Bu bedel muhammen bedelin 

%3‘üdür.) 

ĠHALE TARĠH VE SAATĠ : 07/11/2017 - 10:30 

I - Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan, Kocaeli Ġli, Ġzmit Ġlçesi, Ömer Ağa 

Mahallesinde bulunan ve tapunun (12) Pafta, (1090) Ada, (52) Parselinde kayıtlı Altında Dükkanı 

olan Kargir Apartman vasıflı taĢınmazın üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 31/07/2017 tarih 

22361 sayılı Olurunda belirtilen Ģartlar çerçevesinde 17 (Onyedi) yıl süreyle Bina ĠnĢaatı 

yapılmak üzere, Yapım KarĢılığı kira ve iĢletme ihalesi iĢinde; 

1) SözleĢme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden baĢlatılmak üzere, 

a) SözleĢme süresinin toplam 17 (Onyedi) yıl olması, 

b) Kira bedellerinin; Ġlk 3 yılın aylık kirası 32.000,00.-TL, 4. yılın aylık kirasının 

64.000,00. -TL olması, 5. yıldan iĢin süresinin sonuna kadar (17. yılın sonuna kadar) her yıl için 

bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre DeğiĢim (%) Oranı esas 

alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 

2) SözleĢme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, Ġdarenin ve ilgili diğer 

kurum/kuruluĢların uygun görmesi kaydıyla, sözleĢme konusu iĢte imar plan değiĢikliğine bağlı 

olarak ya da mevcut Ġmar durumu ve varsa diğer koĢulların elverdiği ölçüde proje ve/veya 

fonksiyon değiĢikliği yapılması halinde veya sözleĢmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir 

proje dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değiĢikliği veya baĢka herhangi bir 

nedenle, ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde, öncelikle 

Ġdare daha sonra ilgili tüm kurum ve kuruluĢların onayı ile artıĢ öngören bir değiĢiklik olması 

halinde ya da ilgili parametrelerde zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değiĢiklik olması 

halinde, sözleĢmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması, 
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3) ġu an projesiz değerlendirmesi yapılan söz konusu taĢınmaza hazırlanacak olan 

projeler için gerekli kurum ve kuruluĢlardan alınacak olan tüm izinlerin yükleniciye ait olması, 

onay alma sırasında oluĢabilecek durumlardan dolayı Ġdaremizden herhangi bir hak ve bedel talep 

edilmemesi, 

4) Yapım KarĢılığı Uzun Süreli Kiralama Modeli ile değerlendirme planlanan ve son 

alınan aplikasyon krokisinde tecavüz durumu gözükmeyen söz konusu taĢınmaza yönelik 

uygulama esnasında çıkabilecek tecavüz miktarlarının hesaplanarak, bedelinin iĢin yüklenici 

tarafından Ġdaremize ödenmesi, 

5) Parsel üzerinde hali hazırda bulunan yapının yıkım-hafriyat iĢleri ve bu iĢlemler 

sırasında alınacak güvenlik tedbirlerinin yüklenici tarafından yerine getirilmesi, gerekli izinlerin 

yüklenici tarafından alınması ve bu konularla ilgili Ġdaremizden herhangi bir bedel talebinde 

bulunulmaması, 

6) 3194 sayılı Kanununa göre, (önceden DOP kesintisi yapılmamıĢ) taĢınmazdan kamuya 

terk edilmesi gereken kısmın istikamet rölövesinde gösterilmesi halinde, %40‘a kadar olan kısmın 

bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40‘ın üzerinde olması halinde ise, aĢan kısmın bedelinin 

rayiç değer üzerinden hesaplaması yapılarak yükleniciden defaten tahsil edilmesi, 

7) Ġlk üç yıl içerisinde binanın tatbikat projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve 

kuruluĢlara onaylatılması, inĢaat ruhsatının alınması ve inĢaat imalatlarının bitirilerek binanın 

faaliyete geçirilmesinin yerine getirilmesi, aksi takdirde sözleĢme fesh hakkını saklı tutulması, 

fesih halinde Ġdareye yatırılan kesin teminat ve aylık kiraların irat kaydedilmesi, 

8) ĠĢletme süresi sonrasında, yapıların bakımlı ve kullanılabilir Ģekilde hiçbir hak ve bedel 

talebinde bulunulmadan Ġdaremize teslim edilmesi veya kiralamaya devam etme durumunda; 

günün koĢullarına göre Ġdarece tespit edilecek yeni kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık 

dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi, Ģartlarıyla, bina yapılmak üzere ĠnĢaat yapım karĢılığı 

kira ve iĢletme ihalesine konulmuĢtur. 

II - Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 

Üsküdar/Ġstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının - 1. katında 

toplanacak olan Ġhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III - Ġhale dokümanı, Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 10 Üsküdar/Ġstanbul 

adresindeki Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü (3). kat Sanat Eserleri ve Yapı ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Ġhale Kalem Bürosunda görülebilir. Ġhale Dokümanının satıĢı yapılmayacaktır. 

IV - Ġhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; Ġstekliler örneğine göre hazırlayacakları 

teklifleri ile aĢağıda dıĢ zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine 

kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katında bulunan Ġhale Kalem Bürosuna vermeleri 

gerekmektedir. 

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir. 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Türkiye‘de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

b.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

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

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

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

aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

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

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 

f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GiriĢim 

Beyannamesi (Ek: 3) 

g) Tahmin edilen bedelin %50'a kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans mektuplarının 

ihaleyi yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiĢ olması 

gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %80'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

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

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

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

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

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

Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif bedellerinin sözleĢme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide 

karĢı taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı 

aĢmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter 

tasdikli TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki 

ĠnĢaat Ruhsat Belgesi, 

Ġsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iĢtigal konuları arasında 

inĢaat yapım iĢlerinin bulunmaması halinde; iĢi (yapım/onarım) Ģartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen Ģartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 

Yüklenici Taahhütnamesi (Ek: 5). (Alt yükleniciler için; Ġdaremiz ve diğer kamu kurum ve 

kuruluĢları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama Ģartı aranır. Ġhalenin alt 

yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 

yüklenicilere iliĢkin belgeler ve Ġdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 

yapılacak noter onaylı sözleĢmenin bir sureti, iĢ bu Ģartnamenin 27.2. ve sözleĢmenin 10.5 

maddesinde öngörülen sürelerde Ġdareye teslim edilir. 
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ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek: 7), 

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

temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmıĢ örneklerini veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin aynıdır‖ veya bu anlama 

gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete Ġdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ―aslının aynıdır‖ Ģeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

V - 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 

dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 83. maddesine göre 

yasak fiil ve davranıĢlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile 

ihale üzerine kalıp da Ġdaremizle sözleĢme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, 

yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir. 

VI - Ġhaleye katılabilmek için; Ġhale ġartnamesinin 6 ncı maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı Ģartnamenin 7 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve 

saatine kadar Ġstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki Sanat Eserleri 

ve Yapı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Ġhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir. 

VII - Ġsteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 

istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VIII - Teklif dosyası, Ġstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3. Kat, Sanat 

Eserleri ve Yapı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Ġhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar Ġdareye 

verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın 

tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

X - Bu iĢe ait yayınlanmıĢ olan tüm ilan bedelleri SözleĢme yapılmadan önce yüklenici 

tarafından defaten Ġdaremize yatırılacaktır. 

XI - Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Tel  : 0 216 695 21 00 - (7234-7244) 

Faks  : 0 216 695 21 30 

E-Mail  : istanbul2@vgm.gov.tr 

Ġnternet Adresi : www.vgm.gov.tr  

Ġlan olunur. 9087/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  14.06/67 

Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2017 - 234 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.09.2017 - 4707 ANKARA 

Bolu Ġli, Mengen Ġlçesi, Dereköy Köyünde tespit edilen yapı kalıntısının tesciline iliĢkin 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 18/07/2017 gün ve 153536, Bolu Valiliği 

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 20/07/2017 gün ve E.2499, Bolu Valiliği Kadastro 

Müdürlüğünün 25/07/2017 gün ve E.1624471, DSĠ Etüt, Plânlama ve Tahsisler Dairesi 

BaĢkanlığının 03/08/2017 gün ve 534582, Bolu Valiliği Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğünün 09/08/2017 gün ve E.1932451, Ankara Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 11/08/2017 gün ve 21760, Karayolları 4.Bölge Müdürlüğünün 22/08/2017 gün ve 

E.273676 sayılı yazıları, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanının hazırladığı 06/09/2017 gün ve 4482 sayılı Dosya Ġnceleme Formu okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Bolu Ġli, Mengen Ġlçesi, Dereköy Köyünde tespit edilen yapı kalıntısının tesciline iliĢkin 

olarak Kurulumuzun 06/07/2017 gün ve 4522 sayılı kararıyla tescilden faaliyeti etkilenecek 

kurumlardan görüĢ istendiğinin anlaĢıldığına, gelen görüĢlerin değerlendirilmesi sonucunda söz 

konusu yapı kalıntısının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada gösterilen sınırlar ile belirtilen 

koordinatlar ve Bolu Valiliği Kadastro Müdürlüğünce hazırlanan kadastro paftasındaki durumunu 

gösterir krokide iĢaretlendiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline; 

Bolu Valiliği Kadastro Müdürlüğünün gün ve sayısı yukarıda belirtilen yazısında, 

06/07/2017 gün ve 4522 sayılı kararımız eki öneri sit sınırlarını gösterir 1/5000 ölçekli haritada 

belirtilen koordinatların kadastro paftasına tersimatı sonucunda Mengen Ġlçesi, Dereköy Köyü 

383-384-385-386-387 parseller üzerine oturduğu bildirildiğinden, anılan taĢınmazların tapu 

kütüklerinin beyanlar hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ olduklarına dair Ģerh 

konulmasına;  

Bahse konu sit alanına iliĢkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almıĢ olduğu, arkeolojik sitlerde koruma ve 

kullanma koĢullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı Ġlke Kararının I. maddesinin GeçiĢ 

Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma KoĢulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.04/717 

Toplantı Tarihi ve No : 28/09/2017 - 236 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28/09/2017 - 4752 ANKARA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  37.15/18 

Toplantı Tarihi ve No : 28/09/2017 - 236 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28/09/2017 - 4786 ANKARA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  37.18/317 

Toplantı Tarihi ve No : 15/09/2017 - 234 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15/09/2017 - 4729 ANKARA 

Kastamonu Ġli, TaĢköprü Ġlçesi, Akçakese Köyü, Boyalı Mahallesi, Boyalı Mevkiinde 

tespit edilen höyüğün tesciline iliĢkin Kastamonu Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

24/07/2017 gün ve 158/2447, Kastamonu Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 31/07/2017 gün ve 

E.1697662, Kastamonu Valiliği Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 04/08/2017 gün ve 

E.1804421, Ġller Bankası A.ġ.‘nin 21/08/2017 gün ve E.21814, Kastamonu Valiliği Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 21/08/2017 gün ve 4052 sayılı yazıları, Ankara I Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 13/09/2017 gün ve 4602 

sayılı Dosya Ġnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Kastamonu Ġli, TaĢköprü Ġlçesi, Akçakese Köyü, Boyalı Mahallesi, Boyalı Mevkiinde 

tespit edilen höyüğün tesciline iliĢkin olarak Kurulumuzun almıĢ olduğu 06/07/2017 gün ve 4536 

sayılı kararıyla tescilden faaliyeti etkilenecek kurumlardan görüĢ istendiğinin anlaĢıldığına, gelen 

görüĢlerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu yerleĢim alanının kararımız eki 1/10000 

ölçekli haritada gösterilen sınırlar ve belirtilen koordinatlarla, Davutlar Türbetepe Höyüğü adıyla 

I.-III. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ve sit sınırları içerisinde kalan taĢınmazların tapu 

kütüklerinin beyanlar hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ olduklarına dair Ģerh 

konulmasına; 

Sit sınırlarının mülkiyeti Hazineye ait olan 278 ada, 89 parselin güneybatı kısmına 

girmesi nedeniyle, bahse konu parselin tamamının tescil iĢleminden etkilenmemesi için, sit 

sınırlarını parsel dıĢında bırakacak Ģekilde hazırlattırılacak ifraz krokilerinin Kurulumuzca 

değerlendirilerek onaylanmasından sonra ifraz iĢleminin yapılabileceğinin ilgili kurumlara 

hatırlatılmasına; 

Bahse konu höyüğe iliĢkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almıĢ olduğu, arkeolojik sitlerde koruma ve 

kullanma koĢullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı Ġlke Kararının I.-III. maddelerinin 

GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma KoĢulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  37.18/316 

Toplantı Tarihi ve No : 15/09/2017 - 234 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15/09/2017 - 4728 ANKARA 

Kastamonu Ġli, TaĢköprü Ġlçesi, Eskiatça Köyü, Oluk Mevkiinde tespit edilen yerleĢim 

alanının tesciline iliĢkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 21/06/2017 gün ve 

135459, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 20/06/2017 gün 

ve E.125836, Ġller Bankası A.ġ.‘nin 22/06/2017 gün ve E.16976, Kastamonu Valiliği Ġl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 23/06/2017 gün ve E.1577274, Ankara Valiliği Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 29/06/2017 gün ve E.17628-663, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğünün 22/06/2017 gün ve E.7292, Kastamonu Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 03/07/2017 gün ve 89586723/299, Kastamonu Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 

04/07/2017 gün ve E.1459082, DSĠ Etüt, Plânlama ve Tahsisler Dairesi BaĢkanlığının 20/07/2017 

gün ve 495752, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 25/07/2017 gün ve E.420990, Karayolları 

Genel Müdürlüğünün 25/07/2017 gün ve E.237941 sayılı yazıları, Ankara I Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 08/09/2017 gün ve 4496 

sayılı Dosya Ġnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Kastamonu Ġli, TaĢköprü Ġlçesi, Eskiatça Köyü, Oluk mevkiinde tespit edilen yerleĢim 

alanının tesciline iliĢkin olarak Kurulumuzun almıĢ olduğu 08/06/2017 gün ve 4456 sayılı 

kararıyla tescilden faaliyeti etkilenecek kurumlardan görüĢ istendiğinin anlaĢıldığına, gelen 

görüĢlerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu yerleĢim alanının kararımız eki 1/10000 

ölçekli haritada gösterilen sınırlar ve belirtilen koordinatlar ile Kastamonu Valiliği Kadastro 

Müdürlüğünce hazırlanan kadastro paftasındaki durumunu gösterir krokide iĢaretlendiği Ģekilde I. 

Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline; 

Kastamonu Valiliği Kadastro Müdürlüğünce, 08/06/2017 gün ve 4456 sayılı kararımız eki 

öneri sit sınırlarını gösterir 1/10000 ölçekli haritada belirtilen koordinatların kadastro paftasına 

tersimatı sonucunda oluĢan krokide gösterildiği Ģekilde, TaĢköprü Ġlçesine bağlı, ‗A‘ harfi ile 

belirtilen Eskiatça Köyü 136 ada, 64 parsel numaralı mera vasıflı ve ‗B‘ harfi ile belirtilen 

Karapürçek Köyü 108 ada, 1 parsel numaralı orman vasıflı taĢınmazlarda kaldığı anlaĢıldığından, 

anılan taĢınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı‖ olduklarına dair Ģerh konulmasına; 

Bahse konu sit alanına iliĢkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almıĢ olduğu, arkeolojik sitlerde koruma ve 

kullanma koĢullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı Ġlke Kararının I. maddesinin GeçiĢ 

Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma KoĢulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  26.05.103 

Toplantı Tarihi ve No : 24.02.2017 - 224 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.02.2017 - 4963 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, Seyitgazi Ġlçesi, Cevizli Mahallesi‘nde yer alan tescilli Cevizli Köyü Yamaç 

YerleĢimi II. (Ġki) Derece Arkeolojik Siti‘ne iliĢkin hazırlanan koordinatlı kadastral haritanın 

değerlendirilmesinin talep edildiği EskiĢehir Valiliği (Kadastro Müdürlüğü-Seyitgazi Kadastro 

Birimi)‘nin 24.01.2017 tarih, 37623306-821.99-E.190639 sayılı yazısı ve ekleri, 21.02.2017 tarih, 

1627 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı kadastral haritası ve dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

EskiĢehir Ġli, Seyitgazi Ġlçesi, Cevizli Mahallesi‘nde yer alan EskiĢehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 19.08.2008 tarih ve 2943 sayılı Kararı ile II.(Ġki) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilli Cevizli Köyü Yamaç YerleĢimine iliĢkin hazırlanan koordinatlı 

kadastral haritasının uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir 

fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  26.04.57 

Toplantı Tarihi ve No : 13.09.2017 - 243 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.09.2017 - 5548 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, Sarıcakaya Ġlçesi, Beyyayla Mahallesi‘nde yer alan ve öneri Tabiat Varlığı 

Koruma Alanı sınırları içinde kalan Düden Deresi Kaya Mezarı ve Kaya OluĢumları I. (Bir) 

Derece Arkeolojik Sit sınırlarının kadastral paftaya aktarılması sonucu hazırlanan bilgi ve 

belgelerin iletildiği EskiĢehir Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü) 18.08.2017 tarih ve 82953731-

821.99-E.1864189 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.09.2017 

tarih ve 7373 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

EskiĢehir Ġli, Sarıcakaya Ġlçesi, Beyyayla Mahallesi‘nde yer alan ve öneri Tabiat Varlığı 

Koruma Alanı sınırları içinde kalan ve 30.06.2013 tarih ve 1591 sayılı Kararımız ile tescilli 

Düden Deresi Kaya Mezarı ve Kaya OluĢumları I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarının 

aktarıldığı 1/2000 ölçekli kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu sit sınırları içerisinde 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke 

Kararı hükümlerinin geçerli olduğuna; bahsi geçen sit sınırları içinde Kurulumuzdan izinsiz 

herhangi bir inĢai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2017-162 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.09.2017-2821 ERZURUM 

Erzurum Ġli, Oltu Ġlçesi, Güryaprak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir 

sit içinde bulunmayan taĢınmazın incelenmesi hususundaki Adem YÜCEL‘in 03.03.2017 tarihli 

dilekçesi gereği tescillenmesinin değerlendirilmesine yönelik 2017/468 sayılı rapor okundu, 

dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Erzurum Ġli, Oltu Ġlçesi, Güryaprak Mahallesi, 120 ada, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 72, 73 

parsel sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir sit içinde bulunmayan Güryaprak Kurganının 

kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının 

kararımız eki ED50-6 ve ED50-3 derecelik koordinatlı krokide iĢaretlendiği Ģekliyle 

belirlenmesine karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.02/570 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2017-363 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.09.2017-8795 ĠZMĠR 

Manisa ili, AlaĢehir ilçesi, Soğuksu Mahallesi, Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu‘nun 01.12.2011 tarih ve 293 sayılı kararı ile sınırları son Ģeklini alan ve 

Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 13.03.2015 tarih ve 4590 sayılı 

kararı ile Koruma Amaçlı Ġmar Planı uygun bulunan 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik sit sınırları 

içindeki 200 ada 15 parselde yapılan sondaj sonuçlarının iletildiği Manisa Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 08.09.2017 tarihli ve 3870 sayılı yazısı ve ekleri, Konuya iliĢkin kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 28.09.2017 tarih ve 1250 sayılı rapor okundu, ekleri ve iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

AlaĢehir ilçesi, Soğuksu Mahallesi, Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu‘nun 01.12.2011 tarih ve 293 sayılı kararı ile sınırları son Ģeklini alan ve Ġzmir 2 Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 13.03.2015 tarih ve 4590 sayılı kararı ile Koruma 

Amaçlı Ġmar Planı uygun bulunan 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik sit sınırları içindeki 200 ada 15 

parselde gerçekleĢtirilen sondaj kazısında ortaya çıkan arkeolojik kalıntılara iliĢkin sunulan 

rölövenin uygun olduğuna, açılan sondaj çukurlarının uygun sergileme ortamı oluĢana kadar ilgili 

müzesi denetiminde ve uygun göreceği yöntemle geçici olarak kapatılmasına, 

Manisa Ġli, AlaĢehir Ġlçesi, Soğuksu Mahallesi‘nde, 200 ada 15 parselinde kayıtlı 

taĢınmazın sondaj kazıları sonucunda ortaya çıkan arkeolojik buluntular göz önünde 

bulundurularak l. (birinci) derece arkeolojik sit olarak tesciline, ekli tescil fiĢinin uygun olduğuna, 

karar verildi. 9047/1-1 

————— 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.01/485 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2017 - 363 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.09.2017 - 8789 ĠZMĠR 

Manisa ili, Akhisar ilçesi BaĢlamıĢ Mahallesi Değirmencivarı Mevkiinde bulunan alanın 

Arkeolojik sit potansiyeli taĢıdığına iliĢkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğünün 17.04.2017 tarihli ve 1510 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü haritası; 2863 

sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 26.09.2017 tarihli ve 1226 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Manisa ili, Akhisar ilçesi BaĢlamıĢ Mahallesi Değirmencivarı Mevkiinde bulunan alanın 

kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ile 3. (üçüncü) Derece 

Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fiĢinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.06/1867 

Toplantı Tarihi ve No : 13.09.2017- 358 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.09.2017- 8713 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi, Killik Mevkiinde bulunan bulunan alanın 

Arkeolojik sit potansiyeli taĢıdığına iliĢkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğünün 15.06.2017 tarihli ve 2239 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü haritası; 2863 

sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 12.09.2017 tarihli ve 1142 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Ġzmir ili, Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi, Killik mevkiinde bulunan alanın kararımız 

eki 1/2000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ile 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik sit 

olarak tescil edilmesine, ekli tescil fiĢinin uygun olduğuna karar verildi. 
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