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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2017/11068

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/11071

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/11073

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/11075

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

             M. ÖZHASEKİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                               A. E. FAKIBABA                                          A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                     Sağlık Bakanı V.                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/11080

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                              A. DEMİRCAN

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/11081

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

             M. ÖZHASEKİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                               A. E. FAKIBABA                                          A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                     Sağlık Bakanı V.                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/11082

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

             M. ÖZHASEKİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                               A. E. FAKIBABA                                          A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                     Sağlık Bakanı V.                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/11083

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

             M. ÖZHASEKİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                               A. E. FAKIBABA                                          A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                     Sağlık Bakanı V.                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/11099

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-

öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, lisansüstü eğitim-öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve

sanatta yeterlik programları ile bunların gerçekleştiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama

faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre ders, uygulama ve diğer öğrenim et-

kinliklerinin kredilendirilmesini,

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

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci madde-

sinde enstitüler için tanımlanan, enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Anabilim veya anasanat dalının enstitüde

öğrenci alması şartıyla bilim veya sanat dalı başkanlarından ve ilgili anabilim/anasanat dalında

kadrolu olarak görev yapan öğretim üyelerinden oluşan kurulu; tek bir anabilim veya anasanat

dalının öğrenci aldığı durumlarda ise ilgili anabilim/anasanat dalında görev yapan bütün öğre-

tim üyelerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüde; eğitimin yürütülmesinden sorumlu olan,

Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci madde-

sinde tanımlanan ilgili anabilim/anasanat dalı başkanını,

e) Bilim sınavı: Lisansüstü eğitime girişte enstitü yönetim kurulunca belirlenen jüri ta-

rafından ilgili anabilim/anasanat dalında adayın bilgisini ölçen yazılı veya sözlü sınavı,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye kayıt, ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik

etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi kapsamında araştırılan ve/veya incele-

nen bilimsel bir konunun ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna ve ilgili mevzuata uygun bi-

çimde hazırlanarak sunulan araştırma raporunu,

ğ) Enstitü: Harran Üniversitesine bağlı Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerini,
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h) Enstitü kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve ilgili enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından olu-

şan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-

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

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

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

j) Kredi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi

sistemini,

k) Müdür: İlgili Enstitü Müdürünü,

l) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim için ilgili enstitüye kayıtlı yüksek lisans, dok-

tora veya sanatta yeterlik öğrencisini,

m) ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

n) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,

o) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde, danışmanın gözetiminde ve de-

netiminde hazırladıkları bilimsel bir konunun, incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak

sunulan ve ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılarak teslim edilen çalış-

mayı,

ö) Senato: Harran Üniversitesi Senatosunu,

p) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına uygun olarak

hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

r) Tez izleme komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini değerlendir-

mek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı ol-

mak üzere beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi, 

s) Tez önerisi: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminde derslerin ve se-

minerin başarıyla tamamlandıktan sonra ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen

tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan çalışmayı, 

ş) Tez yazım kılavuzu: Harran Üniversitesi Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri

yönetim kurullarınca kabul edilen yazım kılavuzunu,

t) Uzmanlık alan dersi: Yüksek lisans ve/veya doktora öğrencilerine; danışmanları ta-

rafından güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması ile tez

çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan dersi,

u) Üniversite: Harran Üniversitesini,

ü) Yarıyıl: Eğitim-öğretim döneminin başladığı günden itibaren bir sonraki dönemin

başladığı güne kadar geçen süreyi,

v) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

y) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili

konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasını sağlayan sınavı,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitimi Genel Esasları, Yüksek Lisans Programlarına Kabul

ve Tezli Yüksek Lisans

Lisansüstü eğitimi genel esasları

MADDE 4 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim, yüksek lisans, doktora ve sanat dalla-

rında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşur. Bunlardan;

a) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu prog-

ramların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim dalı başkanlığı-

nın teklifi, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek

lisans programları arasında geçiş yapılması ile ilgili hususlar ilgili enstitü yönetim kurulu ta-

rafından belirlenir. Bu programların amacı ve kapsamı aşağıda gösterilmiştir:

1) Tezli yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan

lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanların, bilimsel araş-

tırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağ-

lamaya yönelik azami altı yarıyıllık bir programdır.

2) Tezsiz yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan

lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğrenim görmüş olanlara, mesleki ko-

nularda derin bilgiler kazandırmak ve mevcut bilgilerin, uygulamada nasıl kullanılacağını gös-

termeye yönelik azami üç yarıyıllık bir programdır.

b) Doktora programı; lisans veya tezli yüksek lisansa dayalı, öğrencilere bağımsız araş-

tırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve

yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaya yönelik, yüksek

lisans diplomasıyla kabul edilenler için azami on iki yarıyıl ve lisans diplomasıyla kabul edi-

lenler için ise azami on dört yarıyıllık bir programdır.

c) Sanatta yeterlik programı; lisans veya yüksek lisansa dayalı, özgün bir sanat eserinin

ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve beceriye sahip ol-

mayı amaçlayan, yüksek lisans diplomasıyla kabul edilenler için azami on iki yarıyıl ve lisans

diplomasıyla kabul edilenler için ise azami on dört yarıyıllık bir programdır.

(2) Lisansüstü öğretimde süreler güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yarıyıl esasına göre

düzenlenir. Her yarıyıl, en az on dört haftadır. Yarıyıl süresinde enstitülerin ilgili yönetim ku-

rullarınca değişiklik yapılabilir.

(3) Lisansüstü öğretime kayıt yaptırdıktan sonra Üniversitenin bünyesinde açılan bir

yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrenciler için bu süre azami öğrenim süresine

dahil edilmez.

(4) Lisansüstü eğitime başvuran adayların bilimsel yeterlikleri, enstitü yönetim kuru-

lunca belirlenen jüri tarafından ilgili bilim dalında yapılan sınavla tespit edilir. Sınavlar yazılı

ve/veya sözlü olarak yapılabilir. Sınavların sözlü yapılması durumunda, sınavın objektif ve de-

netlenebilir şekilde yapılması anabilim dalı başkanlığınca sağlanır. Sınav ile ilgili tüm belgeler

ve kayıtlar ilgili anabilim dalı başkanlığınca iki yıl süreyle saklanır; gerektiğinde enstitü mü-

dürlüğünce denetlenir. 

(5) Lisansüstü eğitime başvuran adayların bilimsel yeterliklerini tespit etmek için ge-

rekli jüriler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli görüşü alındıktan sonra Enstitü

Yönetim Kurulunca tespit edilir. Enstitü Yönetim Kurulu, önerilen jüri üyeliklerinde değişiklik
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yapabilir. Jüri üyeleri üç kişiden az olamaz. İlgili anabilim dalında yeterli jüri üyesi bulunma-

dığında yakın alandan görevlendirme yapılır. Asıl jüri üyelerinin yanı sıra iki adet yedek jüri

üyesi asıl jüri üyelerinin belirlendiği şartlarda belirlenir.

(6) Tezli yüksek lisans programı, ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebi-

lir.

(7) Lisansüstü programlarda uzaktan eğitim açılabilir. Uzaktan öğretim yoluyla verile-

cek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların

yapılması şekli Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Adayların bir lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde Enstitü Yönetim Ku-

rulunca belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. An-

cak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dalla-

rına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

b) Tezsiz yüksek lisans öğrenci kabulünde, ilgili anabilim dalının teklifi ve Enstitü Yö-

netim Kurulunun kararı ile ALES puanı aranmayabilir. ALES puanı istenildiği taktirde, ilgili

anabilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile taban puan belirlenir.

c) Adayların başvurusuna ilişkin başarı esasları, ALES puanının %50’si, lisans not or-

talamasının %20’si, yazılı ve/veya sözlü sınav (mülakat) sonucunda yapılacak bilim sınavı no-

tunun %20’si ile YDS’den veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir

sınavdan alınan puanın %10’unun toplamından oluşur. Adayın başarılı olması için hem başarı

puanının hem de hesaplanan bilim sınavı notunun 60 ve üzeri olması gerekir. Başarı puanı veya

bilim sınavı notu 60’tan daha düşük olanlar başarısız sayılırlar. Yüksek lisans başarı puanı 60

veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak ilan edilen kontenjan kadar

asıl ve yedek adaylar belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik

verilir. Yabancı dil puanı bulunmayan adayların başarı hesaplamasındaki yabancı dil yüzdelik

oranı, sıfır olarak değerlendirilir. İlgili anabilim dalının talebi ve Enstitü Yönetim Kurulunun

kararı ile ilgili anabilim dalında yabancı dil taban puan şartı ön koşul olarak aranabilir. Bu ön

koşulu sağlamayanların başvuruları kabul edilmez. 

ç) Adaylardan istenecek diğer hususlar, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilgili

yarıyılda Üniversitenin veya ilgili enstitünün internet sistemi üzerinden ilan edilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı, toplam 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. Tezli yüksek lisans programı, bir eği-

tim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az se-

kiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci,

derslerinden ve seminerinden başarılı olduktan ve tez önerisi kabul edildikten sonra her yarıyıl

tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. 
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(3) Seminer dersi, yalnızca bir defa ilk yarıyılda ya da ikinci yarıyılda, danışman tara-

fından konusu belirlenerek verilir ve enstitüye akademik takvimde ilan edilen sürede anabilim

dalı başkanlığı aracılığı ile bildirilir. Seminer konusu enstitü tarafından ilan edildikten sonra

değiştirilemez. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci, takip eden yarıyılda seminer dersini

tekrar eder. Tekrar durumunda, danışmanın uygun görmesi ve enstitü müdürlüğünün onayı ile

seminer konusu değiştirilebilir. Seminer dersinde başarılı olan öğrenci, seminer kitapçığını ens-

titü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlar ve beyan belgesini ekler, bu belge öğrenci ve

danışmanı tarafından imzalanır. Seminer kitapçıkları, dönem sonlarında bir kopya olarak ens-

titüye gönderilir. Enstitü müdürlüğü şekil açısından uygun bulunanları kabul eder; uygun bu-

lunmayanları 15 gün içerisinde gerekli değişiklikler yapılmak üzere öğrenciye iade eder.

(4) Tez önerisi, her öğrenci için, enstitü anabilim dalı başkanlığı; anabilim dalı akademik

kurul kararı ile, öğrencinin derslerini ve seminerini başarıyla verdiği dönemi takip eden döne-

min ders kayıtları başlamadan on beş gün öncesine kadar enstitüye önerilir. Belirtilen tarihte

tez önerisi verilmez ise bir sonraki dönemde verilir. Tez önerisi şeklen enstitü müdürlüğünce

incelendikten ve uygun görüldükten sonra ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Şeklen uygun görülmeyen tez önerileri reddedilir. Tez önerisi reddedilen öğrenci, aynı öneriyi

yeniden hazırlayarak sunabilir. Aynı önerinin yeniden reddedilmesi durumunda, tez önerisinin

değiştirilmesi zorunludur.

(5) Tez konusunda değişiklik, danışman ve anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli

kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleşir. Tez konusu değişmesi durumunda,

tez önerisi yeniden hazırlanır.

(6) Derse kayıt yaptırdığı tarihten itibaren en fazla üç yıl geçirmemek kaydıyla, daha

önce yüksek lisans programında ders alan öğrencilerin, almış oldukları dersler anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile zorunlu ders yüküne sayılabilir. Zo-

runlu ders yüküne saydırmada 44 üncü maddede yer alan şartların sağlanması gerekir.

(7) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili danışmanın, enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında

verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(8) Derslerini ve seminer çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenci tez aşamasına ge-

çebilir. Kredilerinin eksik olması veya seminerinde başarısız bulunması durumunda, öğrenci

tez dönemine geçiş yapamaz. Bu fıkra hükmü, doktora ve sanatta yeterlik programları için de

uygulanır.

Süre

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt yaptırdığı derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yap-

tırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda kredili ve seminer dersini başarıyla tamamlamayan veya bu

süre içerisinde enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami

süreler içinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin

enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezuniyet şartlarını yerine getirmek

kaydıyla Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun olabilir.
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Danışman atanması

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı; ana-

bilim dalı akademik kurul kararı ile ilk kaydın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç hafta içeri-

sinde Üniversite kadrosunda bulunan bir danışmanı ilgili enstitüye önerir; danışmanın atanması

ilgili enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Danışman atanıncaya kadar ilgili anabilim dalı

başkanı bu görevi yürütür. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği

durumlarda ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip

kişilerden atanabilir. Bu durumda, ders ve benzeri ücretler birinci danışmana ödenir. Profesör

ve doçentler dahil bir öğretim üyesinin eş zamanlı yürütebileceği azami danışmanlık sayısı ile

öğretim üyelerinin danışman atanabilmeleri için aranan kriterler YÖK kararları doğrultusunda

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından seçilir.

Tez danışmanı, öncelikle anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri olmak üzere, yakın

veya bilim alanı ile ilgili konularda çalışan diğer anabilim dallarında görev yapan ya da başka

bir üniversitedeki öğretim üyeleri arasından önerilebilir. Zorunlu hallerde anabilim dalı aka-

demik kurulunun gerekçeli teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile danışman değişikliği

yapılabilir.

(3) Üniversiteden ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan tez danışmanlıkları süreç

tamamlanıncaya kadar devam edebilir. Ancak ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun

uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile danışman değişikliğine gidilebilir. Bu

fıkra hükmü, doktora ve sanatta yeterlik programlarında da uygulanır.

(4) Danışman, ders dönemi dahil her yarıyılda danışmanı olduğu öğrenciler için, Enstitü

Yönetim Kurulunca kabul edilen uzmanlık alanı adlı dört saatlik bir ders açabilir. Öğrenciler

açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdürler. Uzmanlık alanı dersleri; güz yarıyılı ba-

şında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan

öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak devam eder. Uzmanlık alanı

dersine ilişkin esaslar Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları,

ilgili enstitü tez yazım kılavuzunda belirlenen yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve

tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

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

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin yazım kurallarına

uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bi-

lim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Danışman; tezin yazım

kurallarına uygun olarak tamamlandığına dair formu kayıttan geçirerek muhtemel sınav tarihi

ile beraber asıl ve yedek jüri üyelerinin sayısından bir fazla sayıda spiralli olarak tez kopyalarını

ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı, üst yazıyla tezin yazım

kurallarına uygun olarak tamamlandığını belirten form, orijinallik raporu ve beyan belgesi ile

tez kopyalarını enstitüye teslim eder. İlgili tüm belge ve tezler enstitüye iletilmediği takdirde

jüri belirlemesi yapılmaz. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal raporunu teslim alarak danış-

mana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerek-

çesi ile birlikte karar verilmek üzere, tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                  11 Ocak 2018 – Sayı : 30298



(3) Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerileriyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir üniversiteden olmak üzere üç veya

beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Her iki durumda da yedek jüri üyelerinden

biri başka bir üniversiteden olmak zorundadır. Jürinin üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden

oluşması durumunda ikinci tez danışmanı, jüri üyesi olamaz. Asıl jüri üyesi görev yapama-

yacağını yazılı ve gerekçeli olarak enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava

katılmadığında bu eksiklik yedeklerden tamamlanır.

(4) Jüri üyelerinin Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanması aşamasında tez sınav tarihi

belirlenir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınav tarihi belirlenirken, jüri üyelerinin

tezi değerlendirebilmelerine imkan tanımak için en az on beş gün süre verilir.

(5) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden olu-

şur. Sınav en az 45 dakika sürer. Gerektiğinde sınav daha fazla devam edebilir. Tez sınavı, öğ-

retim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına

açık ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak sınavda sadece jüri üyeleri soru sorma hakkına sahip-

tir.

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

veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen

üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi

kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-

mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-

disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Fen Bilimleri Enstitüsü için; öğrencinin yüksek lisans tez savunmasına girebilmesi

için aşağıdaki şartlardan en az birisini sağlaması gerekir: 

a) Tez çalışmasından üretilmiş; Ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide basılmış

veya kabul yazısı alınmış en az bir adet yayın, 

b) Öğrencinin tez çalışması ile ilgili bilimsel araştırma projesinde görev alması,

c) Ulusal/uluslararası kongre/konferansta tez çalışması ile ilgili sözlü/poster sunmuş/ka-

bul edilmiş olması.

(11) Tez jürisi, onuncu fıkrada belirtilen çalışmaları tez ile birlikte değerlendirir. Ça-

lışma/çalışmaların tezden üretilmediğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda, öğrenci

tez savunma sınavına alınmaz ve bu durum bir tutanakla enstitü müdürlüğüne iletilir. Bu du-

rumda, öğrenci teze dayalı olarak onuncu fıkrada belirtilen şartlardan en az birini sağlamak

zorundadır. Bu şart/şartları yerine getiren öğrenci, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile bu du-

rumu enstitüye bildirir. Yeni bir jüri kurulmaksızın bu maddenin ilgili fıkralarındaki hükümler

aynen uygulanır. Çalışmaların tezden üretildiğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda

öğrenci tez savunma sınavına alınır. Bu fıkra hükümleri, ilgili enstitünün yönetim kurulu kararı

ile uygulanmayabilir.
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Diploma
MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından

belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, öğrenci, tez sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez yazım kılavuzunda belirtilen şekilde, kurallara uygun
olarak tezini yazıp şekli inceleme yapılmak üzere tezin bir adet spiralli kopyasını enstitüye tes-
lim eder. Şekli inceleme sonunda, değişiklik öngörülmesi durumunda gerekli değişiklikler öğ-
renci tarafından yapılır. Bir ay içerisinde, tezini yazım kurallarına uygun olarak teslim edeme-
yen öğrenciye, enstitü müdürlüğünce en fazla bir ay daha süre verilir. Şekli inceleme sonrası
gerekli değişiklikler de yapıldıktan sonra, öğrenci yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve onaylan-
mış üç kopyasını enstitüye teslim eder. Enstitü müdürü tarafından tezin onaylanması sonrası,
tezin PDF formatında bir kopyası elektronik ortama aktarılır ve tez veri girişi izin formunu öğ-
renci enstitüye teslim eder. Tez savunmasında başarılı olduktan sonra, tezini bir ay içerisinde
teslim etmeyen ya da mazeret belirterek ek süre talep edenler, verilebilecek ek süre sonunda
tezini enstitünün tez yazım kurallarına göre hazırlayıp teslim etmemeleri durumunda bu ko-
şulları yerine getirene kadar diplomalarını alamaz. 

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. Diploma-
lar, Rektör ve enstitü müdürünün imzalarını taşır. 

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

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda YÖK’e gönderilir.

(5) Enstitü müdürlüğü tarafından şekil yönünden de tezi uygun bulunan yüksek lisans
öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir. 

(6) İki veya daha fazla üniversite arasında ortak protokol ile yürütülen yüksek lisans
programlarından mezun olan öğrencinin diploması ilgili protokole uygun olarak yürütücü ens-
titünün müdürü ve yürütücü enstitünün bağlı bulunduğu üniversitenin rektörü tarafından im-
zalanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandıran

ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösteren bir programdır. 
(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Tüm derslerini başarıyla tamamlamış bu-
lunan öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda veya yaz döneminde dönem projesi
dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dö-
nem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem projesinde
başarılı olan öğrenci, dönem projesini enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlar ve
orijinallik raporu ve beyan belgesini ekler, bu belge öğrenci ve danışmanı tarafından imzalanır.
Dönem projesi, dönem sonlarında bir kopya olarak enstitüye gönderilir. Enstitü müdürlüğü
şekil açısından uygun bulunanları kabul eder; uygun bulunmayanları gerekli değişiklikler ya-
pılmak üzere iade eder. Dönem projesi ikinci kez başarısız bulunan tezsiz yüksek lisans ve tez-
siz ikinci öğretim yüksek lisans öğrencilerinin enstitü ile ilişikleri kesilir.
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(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Anabilim dalı akademik kurulu kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezsiz

yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. 

(6) Tezsiz yüksek lisans öğretim programlarına öğrenci kabulü ve diğer hükümlerle

ilgili usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(7) Bu programla ilgili derslerin belirlenmesi, derse devam, ders sınavları, derslerden

başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme gibi hususlar, tezli yüksek lisans programla-

rındaki esaslarla aynıdır.

Süre

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç

yarıyıldır. Bu süre sonunda başarısız olan veya programı tamamlamayan öğrencinin enstitü ile

ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim dalı başkanlığı, her

öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğ-

retim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini ilk kaydın yapıldığı tarihten

itibaren en geç üç hafta içerisinde enstitüye teklif eder. Danışman atanması, Enstitü Yönetim

Kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığını ilgili ana-

bilim dalı başkanı yürütür. Profesör ve doçentler dahil bir öğretim üyesinin eş zamanlı yürüte-

bileceği azami danışmanlık sayısı ile öğretim üyelerinde danışman atanabilmek için aranan

kriterler ve her bir öğretim üyesine ödenecek danışmanlık ve benzeri ücretler YÖK’ün kararları

doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Diploma

MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini tez yazım kılavuzuna uygun

şekilde başarıyla tamamlayan öğrenciye Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir. Dönem pro-

jelerinin tez yazım kılavuzuna uygunluğu enstitü tarafından şeklen incelenir. Şeklen uygun bu-

lunmayanlar gerekli değişiklikler yapılmak üzere iade edilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde; öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim dalın-

daki programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. Diplomalar,

Rektör ve enstitü müdürünün imzalarını taşır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için

belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına ilgili

anabilim dalı akademik kurulu kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen kon-

tenjan dahilinde geçiş yapabilirler. Bu konuda sınav yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar ana-

bilim dalına aittir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler anabilim dalı

kurul önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin

yerine sayılabilir, eksik krediler tamamlattırılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve

yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en

az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS

kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik

14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300

AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Seminer dersi, yalnızca bir defa, ilk yarıyılda ya da ikinci yarıyılda, danışman tara-

fından konusu belirlenerek verilir ve enstitüye akademik takvimde ilan edilen sürede anabilim

dalı başkanlığı aracılığı ile bildirilir. Seminer konusu enstitü tarafından ilan edildikten sonra

değiştirilemez. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci, takip eden yarıyılda seminer dersini

tekrar eder. Tekrar durumunda, danışmanın uygun görmesi ve enstitü müdürlüğünün onayı ile

seminer konusu değiştirilebilir. Seminer dersinde başarılı olan öğrenci, seminer kitapçığını ens-

titü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlar ve orijinallik raporu ve beyan belgesini ekler,

bu belge öğrenci ve danışmanı tarafından imzalanır. Seminer kitapçıkları, dönem sonlarında

bir kopya olarak enstitüye gönderilir. Enstitü müdürlüğü şekil açısından uygun bulunanları ka-

bul eder; uygun bulunmayanları 15 gün içerisinde gerekli değişiklikler yapılmak üzere öğren-

ciye iade eder.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim

Kurulu onayı ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesiyle ka-

bul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla

dört ders seçilebilir. Ancak bununla ilgili önerilerin, derslerin alınacağı ilgili enstitünün kayıt

dönemine uyulacak şekilde yapılması esastır. Öğrencinin burada almış ve başarmış olduğu

dersleri, kredi yükümlülüğünden sayılır ve burada geçen süre de eğitim-öğretim süresine dahil

edilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(7) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-

rini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; 

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu programın puan tü-

ründe en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. 

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-

ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve başvurduğu programın puan

türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. 
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c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
sının 4 üzerinden 3 veya muadili bir puan olması ve başvurduğu programın puan türünden en
az 80 ALES puanı almaları zorunludur. (Lisans derecesiyle doktora programına başvurunun
yapılıp yapılamayacağına, ilgili anabilim dalının görüşü üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca
karar verilir.)

ç) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edi-
len YDS ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. 

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

(3) Adayın başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, (lisans
derecesi ile başvuranlar için %25’i), tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i,
yazılı ve/veya mülakat sonucunda yapılacak bilim sınavı notunun %25’inin toplamından oluşur.
Adayın başarılı olması için hem başarı puanının hem de hesaplanan bilim sınavı notunun 70
ve üzeri olması gerekir. Başarı puanı veya bilim sınavı notu 70’ten daha düşük olanlar başarısız
sayılırlar. Doktora başarı puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sırala-
narak ilan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek adaylar belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezu-
niyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak ilgili anabilim dalının teklifi ve Ens-
titü Yönetim Kurulu kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istendiği takdirde taban
puan ilgili anabilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tıp Fakültesi mezunlarının; lisans diplomasına ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sı-

navından (TUS) en az 50 temel tıp puanına sahip olmaları veya sayısal puan türünden en az 55
ALES puanı almış olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri testi-1 bölü-
münden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın
0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. 

b) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise; yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve
veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve sayısal puan türünden en az 55 ALES
puanına sahip olmaları gerekir.

c) YDS sınavından 100 üzerinden en az 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası
Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir yabancı dil sınavından bu puana muadil bir puan
almış olmaları gerekir. Bu asgari puanlar başvurulan programların özelliklerine göre ve anabi-
lim dalı önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yükseltilebilir.

ç) Adayların sahip olması gereken asgari lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamaları
ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

d) Tıp Fakültesi mezunları için, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, ALES veya
temel tıp puanının %50’si ve mülakat sınavı sonucunun %25’i; diş hekimliği ve veteriner fa-
külteleri mezunları için, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, ALES puanının %50’si ve
mülakat sınav sonucunun %25’i alınarak doktora programına giriş puanı hesaplanır. Ancak,
adayın başarılı olması için hem başarı puanının hem de bilim sınavı notunun en az 70 puan ol-
ması gerekir. Bilim sınavından 70’ten daha düşük puan alanların başarı puanları hesaplanmaz.
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e) Doktora başarı puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sırala-

narak ilan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek adaylar belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezu-

niyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

(6) Adaylardan istenecek diğer belgeler, ilgili anabilim dalının görüşü üzerine Enstitü

Yönetim Kurulunca belirlenir ve Üniversitenin veya ilgili enstitünün internet sayfası üzerinden

ilan edilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışmasına; birinci fıkrada yer alan doktora programına kabuldeki

esaslara uygun olarak öğrenci alınır.

Süre

MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

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

için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az genel

not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

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

kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

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

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-

mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Danışman atanması

MADDE 18 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez

konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim

Kurulu kararıyla kesinleşir. Danışmanın, ilk kaydın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç hafta

içerisinde atanması zorunludur. Dersler danışmanın önerisi ile öğrenci tarafından otomasyon

sisteminden seçilir.

(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından seçilir.

Tez danışmanı, öncelikle anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri olmak üzere, yakın

veya bilim alanı ile ilgili konularda çalışan diğer anabilim dallarında görev yapan öğretim üye-

leri arasından önerilebilir. Profesör ve doçentler dahil bir öğretim üyesinin eş zamanlı yürüte-

bileceği azami danışmanlık sayısı ile öğretim üyelerinin danışman atanabilmeleri için aranan

kriterler YÖK kararları doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Üniversitede

belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Enstitü Yönetim Kurulu tara-

fından başka bir üniversiteden öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. 

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner programları hariç doktora programlarında

öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi
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yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği

durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora dere-

cesine sahip kişilerden olabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izleme ve derslerini be-

lirlemeyi birinci danışman yürütür. Ders ve benzeri ücretler birinci danışmana ödenir.

(4) Danışman, ders dönemi dahil her yarıyılda danışmanı olduğu öğrenciler için, Enstitü

Yönetim Kurulunca kabul edilen uzmanlık alanı adlı dört saatlik bir ders açabilir. Öğrenciler

açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdürler. Uzmanlık alanı dersleri; güz yarıyılı ba-

şında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan

öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak devam eder. 

(5) Zorunlu hallerde anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli teklifi ve Enstitü Yö-

netim Kurulunun kararı ile danışman veya tez konusu değişikliği yapılabilir. Tez konusu de-

ğişmesi durumunda tez önerisi yeniden hazırlanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına gi-

rer.

(2) Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlıklarından gelen muhtemel tarihler de dikkate

alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde yılda iki kez yapılır. Ancak yüksek

lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş

olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından

düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-

lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi başka bir üniversiteden olmak

üzere, danışman dahil beş asıl ve en az biri başka bir üniversiteden olmak üzere iki yedek öğ-

retim üyesinden oluşur. İkinci danışman yeterlik sınavı jüri üyesi olamaz. Asıl jüri üyesi görev

yapamayacağını yazılı ve gerekçeli şekilde enstitüye beyan etmesi üzerine, bu eksiklik yedek-

lerden tamamlanır. Ancak, oluşturulan tüm jüriler Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan

sonra kesinlik kazanır. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu

karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ye-

terlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından olu-

şan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-

navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınavın objektif ve denetlenebilir şekilde

yapılması anabilim dalı başkanlığınca sağlanır. Kayıtlar ilgili anabilim dalı başkanlığınca sak-

lanır, gerektiğinde enstitü müdürlüğünce denetlenir ve talep halinde enstitüye iletilir. Doktora

yeterlik komitesi; sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı duru-

munu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili ens-

titüye bir tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye veya üyelerin gerekçeleri tutanağa ek-

lenir. Sınav dokümanları ilgili anabilim dalı başkanlığında muhafaza edilir. 
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(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. 

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

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

masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili anabilim dalı kurul önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kara-

rıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. 

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen ve en az yedi adet ders ve yirmi

bir krediyi başarıyla tamamlayan öğrenci; genel not ortalamasının da 3,00 veya daha fazla ol-

ması durumunda, tezli yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş

başvuruları; en geç dördüncü yarıyılın başında olmak koşuluyla yarıyıl başlarında anabilim

dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçiş, anabilim dalı başkanlığının uygun

görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Yüksek lisans programına geçiş yapan

öğrenci tez çalışmasına kayıt yaptırır ve bu Yönetmeliğin yüksek lisans hükümlerine tabi olur.

Tez izleme komitesi

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir

tez izleme komitesi oluşturulur. 

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının

atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Ancak tez

izleme komitesi üyesi olamaz. Tez danışmanı, aynı zamanda tez izleme komitesi başkanıdır.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapı-

labilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. 

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-

bul veya reddi yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-

ğınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan

üyenin, gerekçelerini de bildirmesi gerekir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi

savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla birlikte bildirilir.

Tez önerisi şeklen enstitü müdürlüğünce incelendikten ve uygun görüldükten sonra ilgili enstitü

yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Şeklen uygun görülmeyen tez önerileri düzeltilmek üzere

iade edilir. 

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam

etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay

içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin

enstitü ile ilişiği kesilir. 
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(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı

tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine enstitünün belirlediği formatta yazılı bir rapor

sunar. Toplantı; Ocak-Haziran dönemi için Mayıs ayından, Temmuz-Aralık dönemi için ise

Kasım ayından önce yapılmaz. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki

dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı

veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez

başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

(5) Mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayan veya bir ay önceden tez izleme

komitesine raporunu vermeyen ve bu nedenle tez izleme komitesi toplanamayan öğrenciler ba-

şarısız sayılır. Tez çalışmasına ilgili yarıyılda kayıt yaptırmayan öğrenciler tez izleme komite-

since değerlendirilmeye alınmaz. Tez izleme komitesince değerlendirmeye alınmayan öğrenci

başarısız sayılır.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. 

Doktora tezinin sonuçlandırılması 

MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü

yönetim kurulu tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini

jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. 

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanı tezin yazım kurallarına

uygun tamamlandığına dair formu kayıttan geçirerek asıl ve yedek jüri üyelerinin sayısından

bir fazla spiralli olarak tez kopyalarını ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim

dalı başkanlığı, üst yazı ile tezin yazım kurallarına uygun tamamlandığını belirten form ve be-

yan belgesi ve tez kopyalarını enstitüye teslim eder. İlgili tüm belge ve tezler enstitüye iletil-

mediği takdirde jüri belirlemesi yapılmaz. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım prog-

ramı raporunu teslim alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek

bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Ku-

ruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporundan

başarılı olması gerekir. 

(4) Öğrencinin tezini anabilim dalı başkanlığına teslim ettiği tarihten itibaren en geç

bir ay içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından muhtemel jüriler enstitüye önerilir.

Enstitü, önerilen üyelerde değişiklik yapabilir. Jüri tespiti, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile

kesinleşir. Jüri üyelerinin Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanması aşamasında tez sınav tarihi

de belirlenir. Tez sınav tarihi belirlenirken, jüri üyelerinin tezi değerlendirebilmelerine imkân

tanımak için en az bir ay süre verilir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğ-

retim üyeleri ve en az ikisi başka bir üniversiteden olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve en

az biri başka bir üniversiteden olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin beş ki-

şiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Asıl jüri üyesi görev yapa-

mayacağını yazılı ve gerekçeli şekilde enstitüye beyan etmesi üzerine, bu eksiklik yedeklerden

tamamlanır. Bu hüküm tez izleme komitesinden oluşan jüriler için de uygulanır. Danışmanın
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oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı ol-

maması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı

olmaksızın jüride yer alabilir. 

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-

nulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 60-120 dakika sürer. Gerekti-

ğinde sınav daha fazla devam edebilir. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır, ancak

soru soramazlar. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak

değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hak-

kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini

aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile

ilişiği kesilir. Olumsuz oy kullanan üye veya üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek zo-

rundadırlar. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde

ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 17 nci
maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için, doktora tezi konusu ya da

alanı ile ilgili olmak koşuluyla ulusal ya da uluslararası (Fen Bilimleri Enstitüsü için SCI, SCI-

Expanded) indekslerde taranan dergilerde en az bir makale yayımlamış olma veya yayına kabul

edilmiş olma şartı aranır. Tez jürisi, bu çalışmaları tez ile birlikte değerlendirir. Çalışma/çalış-

maların tez çalışmasından üretilmediğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda, öğrenci

tez savunma sınavına alınmaz ve bu durum bir tutanakla enstitü müdürlüğüne iletilir. Bu du-

rumda, öğrenci teze dayalı yeni bir bilimsel yayın yapmak zorundadır. Yayın koşulunu yerine

getiren öğrenci, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile bu durumu enstitüye bildirir. Yeni bir jüri

kurulmaksızın bu maddenin ilgili fıkralarındaki hükümler aynen uygulanır. Yayınların tez ça-

lışmasından üretildiğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda öğrenci tez savunma sı-

navına alınır. Bu fıkra hükümleri, ilgili enstitünün yönetim kurulu kararı ile uygulanmayabilir.

Doktora diploması

MADDE 23 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve Enstitü Yönetim Kurulu tara-

fından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, öğrenci, tez sı-

navına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez yazım kılavuzunda belirtilen şekilde, kurallara

uygun olarak tezini yazıp şekli inceleme yapılmak üzere tezin bir adet spiralli kopyasını ens-

titüye teslim eder. Şekli inceleme sonunda, değişiklik öngörülmesi durumunda gerekli deği-

şiklikler öğrenci tarafından yapılır. Bir ay içerisinde, tezini yazım kurallarına uygun olarak tes-

lim edemeyen öğrenciye, enstitü müdürlüğünce en fazla bir ay daha süre verilir. Şekli inceleme

sonrası gerekli değişiklikler de yapıldıktan sonra, öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş ve onay-

lanmış üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder.

Enstitü müdürü tarafından tezin onaylanması sonrası, tezin PDF formatında bir kopyası elek-

tronik ortama aktarılır ve tez veri girişi izin formunu öğrenci enstitüye teslim eder. Bu koşulları

yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirene kadar diplomasını alamaz.
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(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı, (Enstitüde anabilim dalı olarak temsil edilip de ilgili fakülte/yük-
sekokulda anabilim veya bilim dalı bazında temsil edilen programlarda, öğrenciye danışmanlık
yapan öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu fakülte/yüksekokuldaki anabilim veya bilim
dalı da diplomada belirtilebilir), mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. Diplomalar,
Rektör ve enstitü müdürünün imzalarını taşır. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu ta-
rafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik or-
tamda YÖK’e gönderilir.

(4) Tezi, enstitü müdürlüğü tarafından şekil yönünden de uygun bulunan doktora öğ-
rencisine, doktora diploması verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 24 – (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’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Ens-
titü Yönetim Kurulu onayı ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir. 

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-
lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-
rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-
dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
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(4) ALES puanının en az 55 olması gerekir. İlgili anabilim dalının teklifi ve Enstitü Yö-

netim Kurulunun kararı ile yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Diğer şartlar bu

Yönetmelikte yer alan doktora programı ile aynıdır.

Süre 

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

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

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

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

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

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

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

en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,

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

rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-

zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 27 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversitenin kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, pro-

je, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğ-

rencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu

ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman,

ilk kaydın yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 hafta içinde atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının

niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yöneti-

lebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir.

İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip

kişilerden de olabilir. 

(2) Danışman, öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim gö-

revlileri arasından seçilir. 

Yeterlik sınavı

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma

derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik

sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığından gelen muhtemel tarihler de dikkate

alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde yılda iki kez yapılır. Ancak yüksek

lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş

olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
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(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi başka bir üniversiteden olmak
üzere, danışman dahil beş asıl ve en az biri başka bir üniversiteden olmak üzere iki yedek öğ-
retim üyesinden oluşur. İkinci danışman yeterlik sınavı jüri üyesi olamaz. Asıl jüri üyesi görev
yapamayacağını yazılı ve gerekçeli şekilde enstitüye beyan etmesi üzerine, bu eksiklik yedek-
lerden tamamlanır. Ancak, oluşturulan tüm jüriler Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan
sonra kesinlik kazanır. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ye-
terlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından olu-
şan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınavın objektif ve denetlenebilir şekilde yapılması ana-
bilim dalı başkanlığınca sağlanır. Kayıtlar ilgili anabilim dalı başkanlığınca saklanır, gerekti-
ğinde enstitü müdürlüğünce denetlenir ve talep halinde enstitüye iletilir. Sanatta yeterlik ko-
mitesi; sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu de-
ğerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar,
enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bir
tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye veya üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir. Sınav
dokümanları ilgili anabilim dalı başkanlığında muhafaza edilir. 

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir. 

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır. 

(7) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilen ve en az yedi adet ders
ve yirmi bir krediyi başarıyla tamamlayan öğrenci; genel not ortalamasının da 3,00 veya daha
fazla olması durumunda, tezli yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına
geçiş başvuruları; en geç dördüncü yarıyılın başında olmak koşuluyla yarıyıl başlarında ana-
bilim dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçiş, anabilim dalı başkanlığının
uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Yüksek lisans programına geçiş
yapan öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırır ve bu Yönetmeliğin yüksek lisans hükümlerine
tabi olur.

Sanatta yeterlik tez izleme komitesi
MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir
tez izleme komitesi oluşturulur. 

(2) Tez veya sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur.
Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer
üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite
toplantılarına katılabilir. Ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz. Tez danışmanı, aynı zamanda
tez izleme komitesi başkanıdır.
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(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapı-

labilir.

Sanatta yeterlik tez önerisi savunması

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde,

yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme

komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü sa-

vunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. 

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez veya sanatta yeterlik çalışması öneri-

sinin kabul, düzeltme veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay

süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bil-

dirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin, gerekçelerini de bildirmesi gerekir. Bu karar, anabilim

dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye gerekçeyi de

içeren tutanakla birlikte bildirilir. Tez önerisi şeklen enstitü müdürlüğünce incelendikten ve

uygun görüldükten sonra ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Şeklen uygun gö-

rülmeyen tez önerileri düzeltilmek üzere iade edilir. 

(3) Tez veya sanatta yeterlik çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman

ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konu-

sunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu

savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

(4) Tez veya sanatta yeterlik çalışma önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komi-

tesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki

kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor

sunar. Toplantı; Ocak-Haziran dönemi için Mayıs ayından, Temmuz-Aralık dönemi için ise

Kasım ayından önce yapılmaz. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki

dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez veya sanatta yeterlik çalışması, ko-

mite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite 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. 

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması 

MADDE 31 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni, ilgili enstitü tarafından kabul edilen

yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışma-

larını jüri önünde sözlü olarak savunur. 

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-

malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.

Danışmanı tezin/çalışmanın tamamlandığına dair formu kayıttan geçirerek asıl ve yedek jüri

üyeleri kadar spiralli olarak tez/çalışma kopyalarını ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim

eder. Anabilim dalı başkanlığı, üst yazı ile tezin/çalışmanın tamamlandığını belirten form, ori-

jinallik ve beyan belgesi ve tez/çalışma kopyalarını enstitüye teslim eder. İlgili tüm belge ve
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tezler enstitüye iletilmediği takdirde jüri belirlemesi yapılmaz. Danışman tezin/çalışmanın sa-

vunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi/çalışmayı enstitüye teslim eder. Enstitü söz

konusu tez/çalışmaya ilişkin intihal yazılım programı raporunu teslim alarak danışmana ve jüri

üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte

karar verilmek üzere tez/çalışma Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin/çalışmanın istenen sayıda

nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin/çalışmanın yazım kurallarına uygunluğu

yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri/çalışmaları anabilim/anasanat dalı başkanlığı

aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. 

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde

yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir üniversiteden olmak üzere danışman dâhil beş

asıl ve en az biri başka bir üniversiteden olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jü-

rinin beş kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Asıl jüri üyesi

görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli şekilde enstitüye beyan etmesi üzerine, bu eksiklik

yedeklerden tamamlanır. Bu hüküm tez izleme komitesinden oluşan jüriler için de uygulanır.

Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın

oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı

olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren

en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalış-

masının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 60-120 dakika sürer.

Gerektiğinde sınav daha fazla devam edebilir. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, li-

sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır,

ancak bu katılanlar soru soramazlar. 

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-

leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-

rısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hak-

kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden

savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-

yen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini

ilgili tutanağa eklemek zorundadırlar. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını

izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil

gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 26 ncı mad-

denin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Sanatta yeterlik öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için, eğitim-öğretim sü-

resince tez/proje, konser/resital ile ilgili en az bir makale yazma, ulusal/uluslararası sempozyum

ve kongrelere katılma veya çalışması ile ilgili konser/resital verme koşulu aranır.
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Sanatta yeterlik diploması

MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olmak ve enstitü yönetim ku-

rulu tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez sı-

navına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez yazım kılavuzunda belirtilen şekilde, kurallara

uygun olarak tezini/çalışmasını yazıp şekli inceleme yapılmak üzere tezin/çalışmanın bir adet

spiralli kopyasını enstitüye teslim eder. Şekli inceleme sonunda, değişiklik öngörülmesi duru-

munda gerekli değişiklikler öğrenci tarafından yapılır. Bir ay içerisinde, tezini/çalışmasını ya-

zım kurallarına uygun olarak teslim edemeyen öğrenciye, enstitü müdürlüğünce en fazla bir

ay daha süre verilir. Şekli inceleme sonrası gerekli değişiklikler de yapıldıktan sonra, öğrenci

tezinin/çalışmasının ciltlenmiş ve onaylanmış üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren

bir ay içinde enstitüye teslim eder. Enstitü müdürü tarafından tezin/çalışmanın onaylanması

sonrası, tezin/çalışmanın PDF formatında bir kopyası elektronik ortama aktarılır ve tez veri gi-

rişi izin formunu öğrenci enstitüye teslim eder. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları

yerine getirene kadar diplomasını alamaz. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafın-

dan imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) İlgili enstitü tarafından tezin/çalışmanın tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta

yeterlik tezinin/çalışmasının bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin

hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir. 

(3) Tezi/çalışması, enstitü müdürlüğü tarafından şekil yönünden de uygun bulunan sa-

natta yeterlik öğrencisine, sanatta yeterlik diploması verilir. 

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci Kabulleri, Kayıt, Sınavlar ve Değerlendirme, 

Muafiyet ve Kayıt Dondurma

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 33 – (1) İlgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim

Kurulunun onayı ile yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora

programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri üniversite dışındaki diğer üni-

versitelerden almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları.

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

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

mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlı-

ğının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de

alabilir. Bu dersler her dönem için toplam 3 kredi ya da 6 AKTS’den fazla olamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bu Yönetmelik hükümlerine

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

bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı

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

programı sürelerine dahil edilmez. 

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul için adayın yüksek lisans veya doktora progra-

mını kazanmış olması gerekir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen adaylar için programın

başladığı ilk 3 hafta içinde ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim

Kurulunun onayı ile bir danışman atanır. Bilimsel hazırlıkta alacağı dersler anabilim dalı kurulu

tarafından kabul edilerek, bilimsel hazırlık ders kaydı formu doldurulup onaylandıktan sonra

enstitü müdürlüğüne Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere gönderilir. Bu formlar öğ-

rencinin şahsi dosyasında muhafaza edilir.

(6) Bilimsel hazırlık programı çerçevesinde alınması öngörülen dersler, adayın daha

önce almadığı lisans veya lisansüstü dersler arasından içerikleri de dikkate alınarak seçilir. Bi-

limsel hazırlıkta okutulacak dersler yüksek lisans için lisans derslerinden, doktora için yüksek

lisans derslerinden seçilir.

(7) Bilimsel hazırlığı başarı ile tamamlayan öğrenci, yüksek lisans veya doktora prog-

ramı için normal ders dönemi olan iki dönemi tüm şartları ile birlikte tamamlaması gerekir.

Programdan başarısız olan lisansüstü öğrencilerinin enstitü ile ilişikleri kesilir. 

Özel öğrenci kabulü

MADDE 34 – (1) Bir üniversite mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, her yarıyıl için belirlenen kayıt süresi içinde başvurması şartıyla ilgili ana-

bilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak

kabul edilebilirler. Özel öğrenciler; sadece enstitüye kayıtlı lisansüstü öğrenciler için ilgili ya-

rıyılda fiilen açılan derslere kaydolabilirler. Ancak, özel öğrenci statüsünde alınabilecek ders-

lerin her dönem AKTS toplamı 12, iki dönemin toplamında da 24 AKTS’den fazla olamaz.

Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenciler seminer, uzmanlık alanı ve danışman-

lık gibi dersleri alamazlar. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğ-

rencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler de, asıl öğ-

renciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün

koşullarına ve disiplin kurallarına uymak zorundadırlar.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde,

diğer lisansüstü öğrencilerine uygulanan kıstaslar göz önüne alınır. Lisansüstü programa kabul

edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde,

muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Özel

öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki

yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler kredi/saat başına, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belir-

lenecek katkı payını ödemek zorundadırlar.

(3) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin sınavlara girip başarılı olmaları durumunda,

başarılı olunan derslere ilişkin kendilerine başarı belgesi verilir.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 35 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir üniversitedeki eşdeğer bir lisansüstü

programda en az bir yarıyılını ve tüm derslerini başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü

programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun

kabulü için başvuru tarihine kadar almış olduğu derslerin ağırlıklı not ortalamasının; yüksek

lisans için 70, doktora için 75 veya daha yüksek olması gerekir. Ayrıca, öğrenci ilgili enstitünün

giriş koşullarının tamamını da sağlaması gerekir.

(2) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, kayıtlı bulunduğu prog-

ramda almış olduğu dersleri, içeriklerini ve başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ek-

leyerek yarıyıl başlama tarihinden en az on beş gün önce ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur

(2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitenin akademik kadrolarına yerleşen

öğrencilerde bu süre aranmayabilir). Başvuru belgeleri, enstitü müdürlüğü tarafından ilgili ana-

bilim veya anasanat dalı başkanlığına gönderilerek en geç iki hafta içerisinde görüş bildirmesi

istenir. Bu görüş, Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

(3) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin süresi; lisansüstü programa kayıt ta-

rihinden başlamak üzere, öğrenimine kaldığı dönemden itibaren devam edecek şekilde hesap-

lanır.

(4) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin, daha önce almış olduğu lisansüstü dersler,

anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile zorunlu ders yüküne

sayılabilir. Öğrencinin eksik kalan AKTS’si kayıtlı olduğu enstitüde ders alma süresi içerisinde

tamamlanır.

(5) Tez döneminde olan öğrenci yatay geçiş talebinde bulunamaz. Ancak, 2547 sayılı

Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitenin akademik kadrolarına yerleşen öğrencilerin

durumu anabilim dalı akademik kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca değer-

lendirilir.

(6) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/anasanat

dalı kurulunca oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir ve sonuç enstitüye bildirilir.

ÖYP ile gelen öğrenciler

MADDE 36 – (1) ÖYP aracılığı ile gelen öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine tabi

olup akademik dönem başında müracaat etmeleri ve giriş sınavlarına girmeleri esastır. Ancak

özel durumlarda, yarıyıl başladıktan sonra en geç iki hafta içerisinde başvurmaları halinde du-

rumları Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirilebilir. İki hafta geçtikten sonra başvuru ya-

panların durumu bir sonraki dönem değerlendirilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 37 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik sınavını asıl ve yedek ka-

zanan adayların listesi ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü

tarafından ilan edilir. Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi

için Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre içinde gerekli belgelerle enstitü mü-

dürlüğüne başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını

kaybeder.
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(2) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde otomasyon

sistemi üzerinden ders kayıtlarını yapmak zorundadır. Ders kayıtları, danışman onayından sonra

kesinlik kazanır. Ders kaydı süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıt süresi bitiminden

itibaren en geç üç gün içinde mazeretini belgelendirmek kaydıyla enstitüye başvurur. Sağlıkla

ilgili mazeretlerin, herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporuyla belgelendirilmesi

ve bu raporun Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek kabul edilmesi gerekir. Mazereti uygun

görülen öğrencilere ders kaydı yenileme hakkı verilir. Mazereti uygun görülmeyen öğrenciler,

o yarıyılda ders kaydı yenilemesi yaptıramaz, derslere ve seminerlere giremez.

(3) Öğrenci, yarıyıl başladıktan sonra akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili

yarıyıl programında açık olan başka dersleri AKTS sınırını aşmamak koşuluyla alabilir veya

devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Bu değişiklik ancak, anılan süre içinde danışmanın,

anabilim dalı başkanlığının ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleşir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 38 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,

seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları ilgili enstitü kuru-

lunda görüşülerek onaylanır. 

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-

leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı dip-

loma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi

aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak AKTS kredisine göre oluşturulma-

sında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik

ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. 

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere

o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı

ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz

önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde AKTS ders kredileri

hesaplanır.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(5) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders

programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. 

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve

tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek

güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-

rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların

hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında

veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler ilgili

enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
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Sınavlar

MADDE 39 – (1) Sınavlar, bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Teorik

derslerin sınavları yazılı, teorik-uygulama derslerin sınavları yazılı-uygulama ve sadece uygu-

lamalardan oluşan derslerin sınavları ise uygulama esas olmak üzere, dersi veren öğretim üye-

sinin tercihine bağlı olarak, yazılı-uygulamalı olarak da yapılabilir. Sınavlar akademik ilkelere

uygun olarak adaylara ödev verilerek de yaptırılabilir. Sınavın yazılı olması durumunda, öğrenci

sınava, ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Yazılı sınav notları veya ödev şeklinde de-

ğerlendirilen sınavların notları, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde öğretim elemanı/üyesi

tarafından otomasyon sistemine girilir. Yazılı sınavlarda belirtilen gün ve saatte sınava katılmayan

öğrenci, katılmadığı sınavlardan başarısız sayılır. İlan edilen tarihler arasında sınav sonuçlarını

otomasyon sistemine girmeyen öğretim elemanı/üyesi, mazeretini dilekçe ile anabilim/anasanat

dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirir. Bu başvuru, Enstitü Yönetim Kurulunda değer-

lendirilerek karara bağlanır.

(2) Ara sınavın yarıyıl sonu başarı notuna etkisi %40, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise

%60’tır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun, yüksek

lisans programında en az CC (2,00), doktora/sanatta yeterlik programında en az CB (2,50) ol-

ması gerekir. Sınav evrakları ilgili öğretim elemanı/üyesi tarafından saklanır veya dönem so-

nunda ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Sınav evraklarının iki yıl süreyle saklan-

ması zorunludur. Sınav evraklarının saklanıp saklanmadığı, gerektiğinde enstitü müdürlüğünce

denetlenir.

(3) Maddi hatalar dışında sınav sonuçlarına itiraz edilemez. Maddi hatalar için yazılı

itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır

ve itirazlar başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Not ortalamaları

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl sonunda, dönem not orta-

laması ve genel not ortalaması olarak hesaplanır. Dönem not ortalaması hesaplanırken, o dö-

nemdeki her bir dersin kredisi ile o dersteki başarı notunun katsayısı çarpılır. Bütün derslerin

çarpımları toplamı, derslerin kredileri toplamına bölünerek dönem not ortalaması bulunur. Or-

talama not virgülden sonra iki hane ile gösterilir. Ortalama notun harf olarak da karşılığı belir-

tilir. Genel not ortalaması hesaplanırken, öğrencinin lisansüstü öğretimde almış olduğu derslerin

tümü dikkate alınarak, dönem not ortalaması hesabında izlenen yol takip edilir. Dönem ve

genel not ortalamasının hesabında seminer, danışmanlık ve uzmanlık alanı gibi dersler dikkate

alınmaz.

(2) Danışman tarafından belirlenen ders yükünü, enstitünün öngördüğü başarı koşulla-

rını/ölçütlerini, her program için bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen maksimum sü-

rede tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişikleri kesilir.

(3) Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirilmesinde,

AKTS gibi kredilendirme sistemleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanabilir.

(4) Lisansüstü programlarda öğretim üyesi tarafından; öğrencilere aldıkları her ders

için, ara sınav ve dönem sonu sınavlarının değerlendirilmesi sonucunda, aşağıdaki harf notla-

rından biri yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir:
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Not Katsayı Puan
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
DC 1,50 60-69
DD 1,00 50-59
FD 0,50 25-49
FF 0 0-24
FZ - (Devamsız)
YR (Yeterli/Danışmanlık)
YZ (Yetersiz/Danışmanlık)
BR (Başarılı/Seminer, uzmanlık, dönem projeleri)
BZ (Başarısız/Seminer, uzmanlık, dönem projeleri)
(5) Sınav sonuçları, otomasyon sisteminden girildikten sonra çıktısı alınarak ilgili ana-

bilim dalı başkanlığına teslim edilir ve başkanlıkça iki yıl süreyle saklanır. Gerektiğinde enstitü
müdürlüğünce denetlenir. Sınav notlarının öğretim elemanı/üyesi tarafından değiştirilmesi ta-
lepleri, sınav/ödev evraklarına ekli bir dilekçe ile ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla
enstitü müdürlüğüne bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulu sınav evraklarını inceleyerek kesin ka-
rarını verir.

Mazeret sınavları
MADDE 41 – (1) Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerli bir mazereti nede-

niyle ara sınava katılamayan öğrenciler için Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile mazeret sı-
navı yapılır. Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren yedi gün içerisinde mazeret belgesi ile
ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunur. Öğrencinin mazeret sınavına katılabilmesi
için sınavın yapıldığı gün mazeretli olduğunu resmi olarak belgelemesi zorunludur. Mazereti,
ilgili enstitü yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir. Öğrenciler, sağlıkla
ilgili mazeretlerini, herhangi bir sağlık kurumundan alacakları sağlık raporu ile belgelemek
zorundadırlar. Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeret
sınavı açılmaz. Mazeretsiz ara sınava girmeyen veya mazereti kabul edilmeyen öğrenci, ara
sınavdan sıfır almış sayılır.

(2) Yarıyıl/yılsonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ulusal ve uluslararası
kültür, sanat ve spor etkinliklerinde Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil etmek üzere Rektörlük
tarafından görevlendirilen ve bu nedenle yıl/yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler
için mazeret sınavı yapılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, Enstitü Yönetim Kurulunca
belirlenir ve ilgililere duyurulur.

Derse devam, yoklamalar ve ders tekrarı
MADDE 42 – (1) Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı, teorik derslerin %30’unu

ve uygulamaların %20’sini aşan öğrenciler, o derse devam etmiş sayılmazlar ve sınavlara alın-
mazlar. Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde
de devamsız sayılırlar ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınavlara giremezler. Ancak, sağlık du-
rumlarının düzeldiğini yeni bir sağlık raporuyla belgelemeleri halinde derslere ve sınavlara alı-
nırlar.

11 Ocak 2018 – Sayı : 30298                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



(2) Devam yoklamaları, öğretim elemanı/üyesi tarafından otomasyon sistemi üzerinden
en geç dönem sonunda, final sınavından önce girilir. Dönem sonunda otomasyon çıktısı alınarak
anabilim dalında iki yıl muhafaza edilir. Gerekli durumlarda enstitü müdürlüğü tarafından de-
netlenir.

(3) Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, bu
derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam etmek zorunda değildirler, ancak sınavlara
katılmak zorundadırlar.

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

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

(6) Öğrenciler devamını aldıkları ve başarısız oldukları bir derse devam etmek isterlerse,
anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvururlar. Başvurunun uygun gö-
rülmesi halinde, öğrenci dersi ilk defa alan öğrenciler gibi devam ve diğer koşulları yeniden
yerine getirmek zorundadır. Bu öğrencilerin, daha sonra devamdan muaf tutulmak için yapa-
cakları başvurular dikkate alınmaz. Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğ-
rencinin aldığı en son not geçerlidir.

(7) Zorunlu derslerden başarısız notu alan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler, bu
dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerden başarısız notu alan veya devamsızlıktan
kalan öğrenciler, bu dersi tekrarlar veya bu derslerin yerine müfredat çerçevesinde danışman,
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile aynı
kredi/AKTS’de başka seçmeli dersler alabilir. 

(8) Doktora programına dahil öğrencilerin yeterlik sınavına girebilmeleri için bütün
derslerini başarmış olmaları gerekir.

Sınavlarda kopya
MADDE 43 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya

çektiği, kopya çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenci o sınavdan
sıfır almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapı-
lır.

Muafiyet
MADDE 44 – (1) Öğrencilerin, daha önce Üniversite içi veya diğer bir üniversitedeki

lisansüstü programda başarılı oldukları derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için
ilgili enstitü müdürlüğüne muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm
belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı yarıyılın ikinci haftasının sonuna ka-
dar yapılır. Muafiyet isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı görüşüne istinaden ilgili enstitü yöne-
tim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanarak intibakı yapılır. Muafiyet talebi ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu
derse/derslere devam eder.

(3) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; mua-
fiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 40 ıncı maddede belirlenen harf not-
larından yüksek lisans için en az CC harf notu veya karşılığı, doktora için en az CB harf notu
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veya karşılığı olması gerekir. Lisansüstü programlarda başarılı/başarısız olarak değerlendirilen
ders/dersler için en az CC/CB harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı olanlar bu derslerden
muaf sayılabilir. Ders muafiyetinde içerik ve AKTS uyumu esastır.

(4) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı

derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine iş-

lenir.

(5) İlgili enstitü yönetim kurullarınca intibakları ve/veya muafiyetleri uygun görülen

derslerin notları bu Yönetmelikte belirtilen harf notlarına çevrilerek öğrenci bilgi sistemine iş-

lenir.

(6) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslerden muaf olabilmesi için dersi

alıp başarılı olduğu tarihten itibaren üç yıldan fazla bir süre geçmemesi gerekir.

Ders kredileri 

MADDE 45 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir

dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin ya-

rısının toplamıdır.

(2) Seminer dersi kredisiz olup transkript ortalamasında başarılı/başarısız olarak de-

ğerlendirilir. 

(3) Uzmanlık alan dersleri, ilgili enstitü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte

başlar. Öğrencinin azami öğrenim süresine kadar kayıt yaptırdığı dönemlerde devam eder. Bu

dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. 

(4) Danışmanlık kredisiz olup, transkripte yeterli olarak değerlendirilir. Tezli yüksek

lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlikte danışmanlık, kayıt yaptıran her bir öğrenci

için haftada bir saat ders yükü olarak hesaplanır.

Kayıt dondurma

MADDE 46– (1) Enstitü Yönetim Kurulu, lisansüstü programında öğretimi devamlı

etkileyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı, programa devam edemeyen öğrencilerin öğrenim

sürelerini, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde başvurulması şartıyla en fazla iki

yarıyıla kadar (askerlik görevini yapacak olan öğrenciler de en fazla üç yarıyıl), danışmanın

ve anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınmak koşuluyla dondurabilir. Bu durumda,

öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Öğrenci kayıt dondurduğu süre içinde öğ-

renimine devam edemez, sınavlara giremez, sınava girmiş olsa bile aldığı notlar geçerli sayıl-

maz. Kayıt dondurma, Enstitü Yönetim Kurulunun kabul kararı verdiği yarıyıl başlangıcından

o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsar. Kayıt dondurma süresi,

toplam eğitim süresine dahil edilmez. Kayıt dondurma nedenleri şunlardır:

a) Süreli olarak yurt içi veya yurt dışında yapılacak öğrenim veya görevlendirmeler.

b) Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.

İlişik kesme 

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan ilişik kesme hükümlerinin dışında ayrıca

aşağıda belirtilen durumlarda da öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alanlar.

b) Kendi isteği ile kaydını sildirenler.
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Etik ihlal

MADDE 48- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılması gereken bilimsel çalış-

malarda (tez, proje ve benzeri) YÖK’ün bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerinde yer alan

etik ihlallerden birisinin her hangi bir etik kurul tarafından tespit edilerek Enstitüye bildirilmesi

durumunda, Enstitü Yönetim Kurulunca öğrencinin enstitüsü ile ilişiği kesilir, halen yürütülen

çalışması durdurulur, çalışması tamamlanmış ise iptal edilir, öğrenciye diploma verilmişse,

diploma iptal edilir ve bu durum Rektörlüğe bildirilir. 

(2) Tez, seminer, dönem projesi ve benzeri diğer yazılı materyallerde intihali önlemek

için intihal programlarının kullanılması ile ilgili usul ve esaslar, ilgili enstitü yönetim kurulu

tarafından belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 49- (1) Enstitünün öğretim dili Türkçedir. Ancak farklı dillerde de eğitim ya-

pılabilir. Farklı dillerde eğitim, ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapılır. 

(2) Öğretim dili Türkçe olan programlarda seminer, dönem projesi ve tezlerin farklı

dillerde hazırlanması ilgili anabilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile

gerçekleşir. Farklı dillerde seminer ve tezlerin hazırlanmasına karar verildiğinde, danışman,

tez izleme komitesi ve tez jürileri için aranacak şartlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler

MADDE 50 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan, li-

sansüstü programlara kayıtlı öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uy-

makla yükümlüdür. Ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte

güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu

güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin

dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gereklerini yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer

olan başka bir ders alır.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara

girmek zorundadır. Ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için

öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi

değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi

ek gereçler, okumaya veya yazmaya yardımcı kişi veya araçlar ilgili enstitü anabilim dalı baş-

kanlığı tarafından sağlanır.

Disiplin

MADDE 51 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 52 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, ilgili anabi-

lim/anasanat dalının teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır. 
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(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye

Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato

tarafından belirlenir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 

(4) Öğrencilere yapılacak genel duyurular yazılı olarak birimlerdeki duyuru panoları

veya enstitünün internet sitesi vasıtasıyla ilan edilir. Şahsi tebligatlar ise öğrencinin kayıt es-

nasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya enstitüde ilan edilmek suretiyle duyurul-

muş sayılır. Enstitüye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu enstitüye bil-

dirmemiş, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, bildirdiği adrese tebligat yapılmış

olması halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile ilgili enstitülerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54 – (1) 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Har-

ran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kayıt yaptıran

öğrenciler; bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu öğrencilerin ders ve tez dönemi için belir-

lenen azami sürelerin belirlenmesinde YÖK kararları dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/12/2017

Karar No : 2017/130

Konu : Maliye Hazinesine Ait Taşınmazlar
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/12/2017

Karar No : 2017/131

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/12/2017

Karar No : 2017/132

Konu : İmar Planı Değişikliği
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/12/2017

Karar No : 2017/133

Konu : İmar Planı Değişikliği
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/12/2017

Karar No : 2017/134

Konu : İmar Planı Değişikliği
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/12/2017
Karar No : 2017/135
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/12/2017
Karar No : 2017/136
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/12/2017

Karar No : 2017/137

Konu : Gönen, Sütçüler ve Tohma Hidroelektrik Santrallerinin

özelleştirme kapsam ve programına alınması.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 04/12/2017

Karar No : 2017/139

Konu : Taşınmaz devir, tahsis değişikliği ve

özelleştirme kapsam ve programına alma

11 Ocak 2018 – Sayı : 30298                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 4597 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Eyüpsultan 

c) Mahallesi  : Alibeyköy 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 364 

f) Parsel No : 8 

g) Yüzölçümü : 153 m²  

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Halihazır : BoĢ 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) Ġmar Durumu : Ticaret+Konut Alanı 

l) Cinsi : Arsa 

3 - Muhammen Bedeli : 1.989.000.-TL 

4 - Geçici Teminatı :      59.670.-TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 24 Ocak 2018 - 13.00 

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

Saraçhane/Ġstanbul 

7 - Ġhale Usulü : Fonlar Ġhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir.  

  Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No: 3 

Bakırköy/ĠSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07 

9 - ġartname Bedeli : 500.-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. 
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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. 317/1-1 

—— • —— 

AKS KUTUSU (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası  : 2018/5358 

1 - Ġdarenin a) Adresi  : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 1616 adet Aks Kutusu (Komple) Sfero Döküm, teknik 

Ģartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - Ġhalenin a) Yapılacağı yer  : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 25.01.2018 - Saat 14.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

25.01.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 260/1-1 
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TEREYAĞ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 30.000 kg Tereyağı alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 25.01.2018 PerĢembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 25.01.2018 PerĢembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: (312) 397 33 65-66    Faks: (312) 397 33 74-71 275/1-1 

—— • —— 

KUZEY MARMARA (ĠSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZĠ 

SICAK YEMEK HĠZMETĠ ALIMI ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Kuzey Marmara (Ġstanbul) 

Bölge Kan Merkezi’nin 1 (bir) yıl süre ile (hafta sonu, resmi tatil günleri hariç) her gün için 

verilecek 1 (bir) öğün ―Sıcak Yemek‖ hizmeti alımı ile malzeme dahil, yemek nakil, dağıtım ve 

sonrası hizmetleri ve/veya iĢleri idari Ģartname ve teknik Ģartnamede belirtilen hükümlere göre 

ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama yöntemi sureti ile satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ve ekleri ―Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ 

ANKARA‖, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ve Cevizli Mevkii E-5 Yan Yol 

No: 43 Kartal/ĠSTANBUL adresindeki Kuzey Marmara (Ġstanbul) Bölge Kan Merkezinden 

150,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.  

4 - Ġdari ve Teknik ġartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 02.02.2018 günü saat 09.00’a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YeniĢehir /Ankara‖ adresindeki Yönetim Destek Hizmetleri 

Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - Ġhale zarfları 02.02.2018 günü saat 15.00’da ―Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 

Etimesgut/ANKARA‖ adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda 

açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.  

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 310/1-1 
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MUHTELĠF MALZEME AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ELĠ. ĠĢletme Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd.     

No. 111    45500 Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)      Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 

 

 
Ġhalenin- Niteliği - Türü Ġ.K. No Dosya No Ġhale Tarih-Saati 

Teslim 

Süresi 

1 
9. Kalem YSC Dolumu Yedek - 

Parça Alımı ve Periyodik Bakımı  
9609 2018-0033 24.01.2018-14.00 730 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELĠ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : SipariĢ mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ ĠĢletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı bedeli; ELĠ ĠĢletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir 

ve 60.-TL karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - ĠĢletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun Ġstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 288/1-1 
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GAYRĠMENKULLER SATILACAKTIR 

Karatay Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti belediyemize ait aĢağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı 

gayrimenkuller 2886 Sayılı Kanun ve Ģartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 

2 - Ġhale 24.01.2018 ÇarĢamba günü saat 15.10’da belediye encümenince, encümen 

toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 - Arsa bedelleri; 1 ve 2 inci sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleĢme tarihinde 

%25’i peĢin geri kalanı peĢinat tahsil edildikten 1 ay sonra baĢlamak üzere 12 ay eĢit aralıklı 

taksit halinde, 3 üncü sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleĢme tarihinde % 25’i peĢin geri 

kalanı peĢinat tahsil edildikten 1 ay sonra baĢlamak üzere 23 ay eĢit aralıklı taksit halinde 

ödenecek olup, satıĢtan doğacak KDV ile ilgili 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre 

iĢlem yapılacaktır.  

4 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler; 

A - DıĢ zarf 

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak) 

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (T.C. Kimlik Numaralı) 

c) Geçici teminat (2886 sayılı D.Ġ.K.’nun 26’ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir) 

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

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

bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye iliĢkin ilanın yapıldığı 

yıl içerisinde alınmıĢ belge ve tüzel kiĢiliğin imza sirküleri, 

e) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kiĢinin ihaleye 

katılmaya iliĢkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,  

Ortak giriĢim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak 

giriĢim beyannamesi, (Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için belirtilen 

belgelerin verilmesi gerekir) 

f) Ortak giriĢim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak 

giriĢim beyannamesi, (Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için belirtilen 

belgelerin verilmesi gerekir.) 

B - Ġç zarf 

a) Teklif mektubu 

5 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12.00’a 

kadar Encümen BaĢkanlığına sunulmak üzere Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde 

olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir. 

6 - ġartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk ġefliğinde görülebilir. 

7 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

 

S. 

No Mahalle Ada Parsel M2 Niteliği 

Muhammen 

Bedel TL 

Geçici Teminat 

Bedeli TL 

1 Fevzi Çakmak --- 878 16.577,11 Arsa 10.775.000,00 323.250,00 

2 Fevzi Çakmak --- 879 16.194,50 Arsa 10.526.000,00 315.780,00 

3 H. Yusuf Mescit 30802 1 37.211,57 Arsa 20.466.000,00 613.980,00 

 59/1-1 
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ĠHALEYE DAVET (ĠD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP) 

Kredi No: LD 1833 (2014) 

―EĞĠTĠM YAPILARI GÜÇLENDĠRME VE ONARIM ĠNġAATI 

SÖZLEġME PAKETĠ‖ 

(AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-12) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (WB), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Ġslam Kalkınma Bankası (IDB)’ ve Alman Kalkınma 

Bankası’ndan (KFW), Ġstanbul’daki Hastane, Okul ve Ġdari Binaları Ġçeren Kamu Binalarının 

güçlendirilmesinde veya yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıĢtır. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB), 

firmaları aĢağıdaki tabloda belirtilen inĢaat sözleĢme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 

anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım iĢleri için Dünya Bankası satın alma esas ve 

usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi Ġhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle 

kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

ĠnĢaat SözleĢme Paketi - AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-12 

Ġstanbul Ġlinde 4 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

iĢi gerçekleĢtirilecektir. 
 

Ġhale Paketi S. No Ġlçesi Bina Adı 

AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-12 

1 Esenyurt Yusuf AkdaĢ Ġlkokulu (A Blok) 

2 Beylikdüzü BüyükĢehir Ġlkokulu-Ortaokulu 

3 Bahçelievler Hazım Ersu Ġlkokulu 

4 Bahçelievler Zaferler Ġlkokulu 
 
3 - ĠnĢaat SözleĢme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aĢağıda 

belirtilmektedir. 

I. GerçekleĢtirilmiĢ olan inĢaat iĢleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2015-2016-2017), 

Yeminli Mali MüĢavir (YMM) onaylı hakediĢ belgeleri ile tevsik edilmiĢ, Yeminli Mali MüĢavir 

(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inĢaat cirosunun, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı karne 

katsayıları kullanılmak sureti ile 2017 yılına çevrilmiĢ tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

15.000.000,00 TL olması gerekmektedir (2017 yılı karne katsayısı 1.0 (bir) alınacaktır). Teklif 

Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında ihalesini 

kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması durumunda 

beyan ettiği son 3 yılın inĢaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan 

iĢlerin sözleĢme bedelleri toplamı düĢülerek iĢlem yapılır. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 

yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz. 

Yüklenimi altında bulunan iĢleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleĢme 

bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düĢülür. Bu iĢlem neticesinde 

bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düĢerse 

yeterlilik alamaz.  

II. Teklif Sahibinin son 5 (beĢ) yıl (2013-2017) içinde yurt içinde veya yurt dıĢında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak giriĢim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve iĢin 

yapıldığı Kurum ve KuruluĢundan alınan ĠĢ Bitirme belgeleri (Gerçek kiĢi veya kamu kurum ve 

kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluĢlar dıĢındaki tüzel kiĢilere gerçekleĢtirilen iĢlere 

ait iĢ bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 

tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dıĢında ise ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 

tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koĢuluyla, bu ihale konusu iĢlerle benzer 

mahiyette olmak üzere (a) tek bir SözleĢme Paketi kapsamında toplam 40.000 m2 betonarme yeni 

bina inĢaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden 
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fazla sözleĢme paketi kapsamında toplamda 20.000 m2 betonarme güçlendirme inĢaatı (her türlü 

betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde 

ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) 

iĢlerini ana müteahhit ve Ģartnamesine uygun olarak baĢarılı bir Ģekilde tamamlamıĢ olması 

gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iĢ bitirme belgeleri de değerlendirmeye 

alınacaktır. ĠĢ durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.  

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 7.250.000,00 TL 

olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler 

bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 

sözleĢme paketi ve ĠPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan iĢler için ihale aĢamasında 

istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 

gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan iĢleri ortak giriĢim halinde 

yürütmesi durumunda ise, sözleĢme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında iĢlem yapılır. 

IV. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve Ġhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve Ģartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak giriĢimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 

%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karĢılaması 

gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaĢması gerekmektedir. 

V. ĠĢin tatminkâr bir Ģekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. BaĢvuru sahibinin son beĢ yıl içinde taahhüt ettiği iĢlere iliĢkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Ġstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin aĢağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aĢağıdaki adrese yazılı olarak 

baĢvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200 TL karĢılığında aynı adresten satın 

alabileceklerdir. Ġhale doküman bedeli, Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin Ġstanbul 

Vakıfbank Mercan ġubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 

hesabına, teklifin verileceği sözleĢme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB3-GÜÇL-

ONAR-12) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan 

dilekçe eĢliğinde baĢvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılıĢ tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvertibil baĢka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

325.000,00 TL veya eĢdeğeri bir geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 05 ġubat 2018 

günü saat (yerel saat) 14.00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aĢağıdaki adreste açılacaktır.  

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti  

Ġstanbul Valiliği 

Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8 34126  

Beyazıt/ĠSTANBUL/TÜRKĠYE 

Tel : +(90) (212) 518 55 00  

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 312/1/1-1 
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ĠHALEYE DAVET (ĠD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP) 

Kredi No: LD 1833 (2014) 

―EĞĠTĠM YAPILARI GÜÇLENDĠRME VE ONARIM ĠNġAATI 

SÖZLEġME PAKETĠ‖ 

(AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-13) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (WB), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Ġslam Kalkınma Bankası (IDB)’ ve Alman Kalkınma 

Bankası’ndan (KFW), Ġstanbul’daki Hastane, Okul ve Ġdari Binaları Ġçeren Kamu Binalarının 

güçlendirilmesinde veya yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıĢtır.  

2 - Türkiye Cumhuriyeti Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB), 

firmaları aĢağıdaki tabloda belirtilen inĢaat sözleĢme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 

anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım iĢleri için Dünya Bankası satın alma esas ve 

usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi Ġhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle 

kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

ĠnĢaat SözleĢme Paketi - AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-13 

Ġstanbul Ġlinde 4 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

iĢi gerçekleĢtirilecektir.  
 

Ġhale Paketi S. No Ġlçesi Bina Adı 

AF-CEB-WB3-

GÜÇL-ONAR-13 

1 Beykoz Akbaba Ticaret Meslek Lisesi 

2 BeĢiktaĢ Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 

3 Üsküdar 
ġehit Cengiz Hasbal Ortaokulu (Eski Ali Fuat 

BaĢgil Ġlkokulu) 

4 Üsküdar Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi 
 
3 - ĠnĢaat SözleĢme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aĢağıda 

belirtilmektedir. 

I. GerçekleĢtirilmiĢ olan inĢaat iĢleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2015-2016-2017), 

Yeminli Mali MüĢavir (YMM) onaylı hakediĢ belgeleri ile tevsik edilmiĢ, Yeminli Mali MüĢavir 

(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inĢaat cirosunun, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı karne 

katsayıları kullanılmak sureti ile 2017 yılına çevrilmiĢ tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

15.000.000,00 TL olması gerekmektedir (2017 yılı karne katsayısı 1.0 (bir) alınacaktır). Teklif 

Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında ihalesini 

kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması durumunda 

beyan ettiği son 3 yılın inĢaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan 

iĢlerin sözleĢme bedelleri toplamı düĢülerek iĢlem yapılır. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin  

3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik 

alamaz. Yüklenimi altında bulunan iĢleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin 

sözleĢme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düĢülür. Bu iĢlem 

neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri 

altına düĢerse yeterlilik alamaz.  

II. Teklif Sahibinin son 5 (beĢ) yıl (2013-2017) içinde yurt içinde veya yurt dıĢında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak giriĢim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve iĢin 

yapıldığı Kurum ve KuruluĢundan alınan ĠĢ Bitirme belgeleri (Gerçek kiĢi veya kamu kurum ve 

kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluĢlar dıĢındaki tüzel kiĢilere gerçekleĢtirilen iĢlere 

ait iĢ bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 

tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dıĢında ise ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 

tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koĢuluyla, bu ihale konusu iĢlerle benzer 

mahiyette olmak üzere (a) tek bir SözleĢme Paketi kapsamında toplam 30.000 m2 betonarme yeni 
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bina inĢaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden 

fazla sözleĢme paketi kapsamında toplamda 15.000 m2 betonarme güçlendirme inĢaatı (her türlü 

betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde 

ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) 

iĢlerini ana müteahhit ve Ģartnamesine uygun olarak baĢarılı bir Ģekilde tamamlamıĢ olması 

gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iĢ bitirme belgeleri de değerlendirmeye 

alınacaktır. ĠĢ durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.  

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 5.750.000,00 TL 

olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler 

bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 

sözleĢme paketi ve ĠPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan iĢler için ihale aĢamasında 

istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 

gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan iĢleri ortak giriĢim halinde 

yürütmesi durumunda ise, sözleĢme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında iĢlem yapılır. 

IV. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve Ġhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve Ģartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak giriĢimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, 

Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karĢılaması gerekmektedir. Ancak 

Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaĢması gerekmektedir. 

V. ĠĢin tatminkâr bir Ģekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. BaĢvuru sahibinin son beĢ yıl içinde taahhüt ettiği iĢlere iliĢkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Ġstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin aĢağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aĢağıdaki adrese yazılı olarak 

baĢvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200 TL karĢılığında aynı adresten satın 

alabileceklerdir. Ġhale doküman bedeli, Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin Ġstanbul 

Vakıfbank Mercan ġubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 

hesabına, teklifin verileceği sözleĢme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB3-GÜÇL-

ONAR-13) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan 

dilekçe eĢliğinde baĢvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılıĢ tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvertibil baĢka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

250.000,00 TL veya eĢdeğeri bir geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 07 ġubat 2018 

günü saat (yerel saat) 14.00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aĢağıdaki adreste açılacaktır.  

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti  

Ġstanbul Valiliği 

Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8     34126  

Beyazıt/ĠSTANBUL/TÜRKĠYE 

Tel : +(90) (212) 518 55 00  

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 312/2/1-1 
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ĠHALEYE DAVET (ĠD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP) 

Kredi No: LD 1833 (2014) 

―EĞĠTĠM YAPILARI GÜÇLENDĠRME VE ONARIM ĠNġAATI 

SÖZLEġME PAKETĠ‖ 

(AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-14) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (WB), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Ġslam Kalkınma Bankası (IDB)’ ve Alman Kalkınma 

Bankası’ndan (KFW), Ġstanbul’daki Hastane, Okul ve Ġdari Binaları Ġçeren Kamu Binalarının 

güçlendirilmesinde veya yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıĢtır.  

2 - Türkiye Cumhuriyeti Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB), 

firmaları aĢağıdaki tabloda belirtilen inĢaat sözleĢme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 

anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım iĢleri için Dünya Bankası satın alma esas ve 

usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi Ġhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle 

kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

ĠnĢaat SözleĢme Paketi - AF-CEB-WB3-GÜÇL-ONAR-14 

Ġstanbul Ġlinde 4 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

iĢi gerçekleĢtirilecektir.   
Ġhale Paketi S. No Ġlçesi Bina Adı 

AF-CEB-WB3-

GÜÇL-ONAR-14 

1 AtaĢehir Ġstanbul Bilim Sanat Merkezi 

2 AtaĢehir ġehit Öğretmen Hasan Akan Ġlkokulu 

3 Çekmeköy Hatice Mehmet EkĢioğlu Ġlkokulu-Ortaokulu 

4 Kartal  Mehmet Akif Ersoy Ġmam Hatip Lisesi 
 
3 - ĠnĢaat SözleĢme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aĢağıda 

belirtilmektedir. 

I. GerçekleĢtirilmiĢ olan inĢaat iĢleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2015-2016-2017), 

Yeminli Mali MüĢavir (YMM) onaylı hakediĢ belgeleri ile tevsik edilmiĢ, Yeminli Mali MüĢavir 

(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inĢaat cirosunun, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı karne 

katsayıları kullanılmak sureti ile 2017 yılına çevrilmiĢ tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

15.000.000,00 TL olması gerekmektedir (2017 yılı karne katsayısı 1.0 (bir) alınacaktır). Teklif 

Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında ihalesini 

kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması durumunda 

beyan ettiği son 3 yılın inĢaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan 

iĢlerin sözleĢme bedelleri toplamı düĢülerek iĢlem yapılır. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin  

3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik 

alamaz. Yüklenimi altında bulunan iĢleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin 

sözleĢme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düĢülür. Bu iĢlem 

neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri 

altına düĢerse yeterlilik alamaz.  

II. Teklif Sahibinin son 5 (beĢ) yıl (2013-2017) içinde yurt içinde veya yurt dıĢında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak giriĢim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve iĢin 

yapıldığı Kurum ve KuruluĢundan alınan ĠĢ Bitirme belgeleri (Gerçek kiĢi veya kamu kurum ve 

kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluĢlar dıĢındaki tüzel kiĢilere gerçekleĢtirilen iĢlere 

ait iĢ bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 

tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dıĢında ise ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 

tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koĢuluyla, bu ihale konusu iĢlerle benzer 

mahiyette olmak üzere (a) tek bir SözleĢme Paketi kapsamında toplam 40.000 m2 betonarme yeni 

bina inĢaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden 
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fazla sözleĢme paketi kapsamında toplamda 20.000 m2 betonarme güçlendirme inĢaatı (her türlü 

betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde 

ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) 

iĢlerini ana müteahhit ve Ģartnamesine uygun olarak baĢarılı bir Ģekilde tamamlamıĢ olması 

gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iĢ bitirme belgeleri de değerlendirmeye 

alınacaktır. ĠĢ durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.  

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 6.250.000,00 TL 

olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler 

bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 

sözleĢme paketi ve ĠPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan iĢler için ihale aĢamasında 

istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 

gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan iĢleri ortak giriĢim halinde 

yürütmesi durumunda ise, sözleĢme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında iĢlem yapılır. 

IV. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve Ġhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve Ģartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak giriĢimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, 

Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karĢılaması gerekmektedir. Ancak 

Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaĢması gerekmektedir. 

V. ĠĢin tatminkâr bir Ģekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. BaĢvuru sahibinin son beĢ yıl içinde taahhüt ettiği iĢlere iliĢkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Ġstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin aĢağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aĢağıdaki adrese yazılı olarak 

baĢvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200 TL karĢılığında aynı adresten satın 

alabileceklerdir. Ġhale doküman bedeli, Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin Ġstanbul 

Vakıfbank Mercan ġubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 

hesabına, teklifin verileceği sözleĢme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB3-GÜÇL-

ONAR-14) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan 

dilekçe eĢliğinde baĢvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılıĢ tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvertibil baĢka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

275.000,00 TL veya eĢdeğeri bir geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 09 ġubat 2018 

günü saat (yerel saat) 14.00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aĢağıdaki adreste açılacaktır.  

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti  

Ġstanbul Valiliği 

Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8   34126  

Beyazıt/ĠSTANBUL/TÜRKĠYE 

Tel : +(90) (212) 518 55 00  

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 312/3/1-1 
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BĠLET VE BĠLET ÜRÜNLERĠNĠN; TASARIMI, GELĠġTĠRĠLMESĠ VE SATIġ 

KANALLARININ YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

DÖSİMM Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden: 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Müze ve Örenyerleri için ―Müze ve Örenyerlerinde 

Bilet ve Bilet Ürünlerinin; Tasarımı, GeliĢtirilmesi ve SatıĢ Kanallarının Yönetimine ĠliĢkin Kiralama 

Ġhalesi‖ yapılacaktır. 

Ġhale 27 ġubat 2018 Salı günü saat 10:00’da, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner 

Sermaye ĠĢletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSĠMM) 10. Kat Mehmet Yurtseven Toplantı Salonunda, 

Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50  06530 Çukurambar Çankaya/ANKARA 

adresinde gerçekleĢtirilecektir. 

Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 51. maddesinin (g) fıkrası uyarınca pazarlık 

usulü ile yapılacaktır. 

Muhammen bedel, yıllık 235.000.000,00 ¨’dir (Ġki yüz otuz beĢ milyon Türk Lirasıdır) 

Geçici teminat tutarı, 25.000.000,00 ¨’dir (Yirmi beĢ milyon Türk Lirasıdır). 

ĠĢin süresi 01.05.2018 - 31.12.2026 tarihleri arasındadır. 

Ġsteklilerin tekliflerini ihale günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) saat ayarına göre, 

saat 08:30 - 09:55 saatleri arasında, ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekmektedir. Posta 

ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklif Ģartları ihale tarihini takip eden 90 (doksan) 

gün süre ile sabit kalacaktır. 

Ġhale dokümanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye ĠĢletmesi Merkez 

Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. Ayrıca www.dosim.gov.tr veya www.kulturturizm.gov.tr 

internet adresinden görülebilecektir. Ġhale dokümanının bedeli, 5.000,00 ¨’dir (beĢ bin Türk Lirasıdır). 

Söz konusu bedel, Ġdarenin, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu GiriĢimci ġubesi nezdindeki  

TR 4800 0100 2533 0348 3170 5190 IBAN numaralı hesabına EFT ile veya T.C. Ziraat Bankası 

Ģubelerinden, 70.00.01 nolu kurumsal tahsilat kodu ile açıklamalı olarak Ġdarenin kurumsal tahsilat 

hesabına yatırılacaktır. Ġhaleye teklif verilebilmesi için ihale dokümanının satın alınması zorunludur. 

ĠSTEKLĠNĠN SUNACAĞI ZORUNLU BELGELER AġAĞIDA BELĠRTĠLMĠġTĠR. 

Zorunlu Belgeler, Zorunlu Belgeler Zarfına konacak ve bu zarfın üzerine Ġsteklinin adı 

veya unvanı, açık adresi yazılacaktır. Zorunlu Belgeler Zarfının üzerine T.C. KÜLTÜR VE 

TURĠZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ Çiğdem 

Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50   06530 Çukurambar/Çankaya/ANKARA MÜZE 

VE ÖRENYERLERĠNDE BĠLET VE BĠLET ÜRÜNLERĠNĠN; TASARIMI, GELĠġTĠRĠLMESĠ 

VE SATIġ KANALLARININ YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN KĠRALAMA ĠHALESĠ ZORUNLU 

BELGELER ZARFI ifadesi yazılacak, kapanan yerleri yapıĢtırıldıktan sonra; yapıĢtırılan yerleri, 

isteklinin idari Ģartnamenin 8.6.4. ve/veya 8.6.5. maddelerine göre tevsik edeceği belgede adı 

geçen veya geçenler tarafından imzalanacak ve istekli tarafından kaĢelenecektir. 

Zorunlu belgeler zarfına; 

1 - Ġstekli tarafından kaĢelenerek imzalanmıĢ, idari Ģartnamenin 33.1. maddesinde belirtilen 

Ġstekli Ġrtibat Bilgileri Formu, 

2 - Ġstekliyi temsile yetkili kiĢilerin kanuni ikametgâhı, 
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3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli 

imza beyannamesi; tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi: Gerçek kiĢi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf veya 

Sanatkârlar Odasına, Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, Ġhalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiĢ 

belgenin aslı, 

6 - Ġhale tarihinden önceki son beĢ (5) iĢ günü içerisinde tanzim edilmiĢ; isteklinin vergi 

borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun Ģekilde temin edilecek belgenin aslı, 

7 - Ġhale tarihinden önceki son beĢ (5) iĢ günü içerisinde tanzim edilmiĢ; isteklinin 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin 

edilecek belgenin aslı, 

8 - Ġsteklinin, ihale dosyasının satın alınmıĢ olduğuna iliĢkin banka veya internetten aldığı 

dekont, (Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, iĢ ortaklığını oluĢturan tüm tarafların ihale 

dosyasını ayrı ayrı satın almıĢ olmaları ve iĢ ortaklığını oluĢturan tüm tarafların ilgili dekontun 

aslını vermeleri gereklidir) 

9 - Her sayfası istekli tarafından imzalanmıĢ ve kaĢelenmiĢ, ihale dosyasının aslı, 

(Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, iĢ ortaklığını oluĢturan tüm tarafların ihale dosyasını satın 

almıĢ olmaları ve pilot ortağın satın aldığı ihale dosyasının her sayfasının, iĢ ortaklığını oluĢturan 

tüm taraflarca da imzalanarak kaĢelenmesi Ģarttır) 

10 - Bir örneği idari Ģartnamenin 33.11. maddesinde verilen Teklif Mektubu Beyanı, 

11 - Bir örneği idari Ģartnamenin 33.12. maddesinde verilen Teknolojik Sistem ve Uygulamalara 

ĠliĢkin Taahhütname, 

12 - Özellikleri idari Ģartnamenin 16.1. maddesinde açıklanan Geçici Teminat, 

13 - Ġhale tarihinden önceki son beĢ (5) iĢ günü içerisinde tanzim edilmiĢ, istekliye, isteklinin 

firma olması halinde istekliyi temsile yetkili kiĢilere ait adli sicil belgesi, 

14 - Bir örneği idari Ģartnamenin 33.16. maddesinde verilen KiĢisel Veri Saklama Beyanı, 

15 - Bir örneği idari Ģartnamenin 33.13. maddesinde verilen Bulut Hizmetlerine Yönelik 

Tasarım Sertifikası Taahhütnamesi. 

16 - Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel 

kiĢilerin her birisinin, Ġdari ġartnamenin 8.6.2., 8.6.3., 8.6.4., 8.6.5., 8.6.6., 8.6.7., 8.6.8., 8.6.9., 

8.6.10. ve 8.6.14. maddelerinde belirtilen belgeleri ve Ġdari ġartnamenin 33.6. maddesinde örneği 

verilen Ortak GiriĢim Beyannamesi, (Noter tasdikli olacaktır) 

konulacaktır. 

Ayrıntılı bilgi için : http://www.kulturturizm.gov.tr - http://dosim.kulturturizm.gov.tr 

e-posta : giseihalesi2018@kulturturizm.gov.tr 

Telefon : (0312) 309 49 51 - (0312) 309 49 52 

Faks : (0312) 312 21 25 297/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 

SÖZLEġMELĠ MÜTERCĠM-TERCÜMAN ALINACAKTIR 

I. SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

Sınavı Açan Birim: Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığı 

Görev Yeri: Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığı 

ÇalıĢtırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: 30/03/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa 

Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 32. maddesi uyarınca 

SözleĢmeli Mütercim-Tercüman pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıĢtırılmak 

üzere yazılı ve sözlü sınavla Fransızca dilinde bir personel alınacaktır. 

II. SINAV TARĠHĠ VE YERĠ  

Yazılı sınav 12/2/2018 tarihinde saat 10.00’da, Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığında 

yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir. 

III. SINAVA BAġVURU ġARTLARI  

A. GENEL ġARTLAR 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değiĢik 48. maddesinde belirtilen nitelikleri 

taĢımak, 

b) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak, 

c) Erkek adaylar için askerliğini yapmıĢ veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf 

bulunmak, 

d) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, 

e) Yapılacak inceleme ve soruĢturma sonunda Mütercim-Tercüman olmalarına engel bir 

durumu bulunmamak. 

B. ÖZEL ġARTLAR 

a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Fransızca Mütercim-

Tercümanlık/Çeviribilim bölümleri ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt 

içi ve yurtdıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,  

b) ÖSYM BaĢkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına 

(KPDS/YDS) katılarak en az (90) veya Fransızca dilinde ―DELF & DALF‖ sınavından en az 

DALF C2 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini, belgelemek. (Belgelerin KPDS/YDS için son      

5 yıl ve diğer sınavlar için son 2 yıl içinde girilmiĢ ve geçerlilik süresinin dolmamıĢ olması 

gerekmektedir.) 

c) Akıcı bir dile sahip olmak. 
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IV. SINAV BAġVURUSU 

BaĢvurular, en geç 26/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar, ―Anayasa Mahkemesi 

BaĢkanlığı Ahlatlıbel Mahallesi Ġncek ġehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4 Posta 

Kodu: 06805 Çankaya/ANKARA‖ adresine Ģahsen veya bu adrese son baĢvuru tarihinde ulaĢacak 

Ģekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. (Ġstenilen belgeler ―SözleĢmeli Mütercim-Tercüman Sınav BaĢvuru Formu‖nda 

belirtilmiĢtir.) SözleĢmeli Mütercim-Tercüman Sınav BaĢvuru Formu yukarıda belirtilen adresten 

veya internet aracılığı ile www.anayasa.gov.tr adresinden temin edilebilir. 

V. SINAVIN ġEKLĠ VE SINAV KONULARI 

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalı olarak gerçekleĢtirilecektir. 

• Yazılı Sınav: Hukuki terminolojiye yönelik olarak, mesleki yabancı dil bilgisini ölçer 

nitelikte olacaktır.  

• Sözlü Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. (Ardıl 

tercüme ve mülakat yapılacaktır.) 

VI. DEĞERLENDĠRME 

Yazılı ve sözlü sınavda baĢarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 

(yetmiĢ) puan almıĢ olmak Ģarttır. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması alınarak baĢarı sırasına göre en 

yüksek puan alan aday sınavı kazanmıĢ kabul edilecektir. 

VII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ĠTĠRAZ 

Yazılı sınavda baĢarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Sınav sonuçları 

www.anayasa.gov.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel 

hükümlere göre yasal iĢlem yapılacaktır. 

GiriĢ sınavını kazananlardan Sınav BaĢvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmıĢ olsa dahi 

iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. 

VIII. DĠĞER HUSUSLAR: 

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğince 

hazırlanan fotoğraflı ―Sınav GiriĢ Belgesi‖ verilir. Bu belge adaylara sınav salonunda elden teslim 

edilecek, ayrıca haberleĢme adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda giriĢ belgesi ile 

birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı özel 

kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen baĢvuru 

sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

Ġstihdam edilecek mütercim-tercüman sözleĢme ücreti, dil seviyelerine ve tecrübelerine 

göre birinci derecedeki Raportör Yardımcısı için belirlenen brüt ortalama aylıkları geçmemek 

üzere brüt 7.491,36 TL ile 10.807,75 TL arasında olmak üzere BaĢkanlıkça tespit edilecektir.  
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

3194 Sayılı Ġmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aĢağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 

numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karĢılarında yazılı 

Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiĢtir.  

EskiĢehir TepebaĢı Belediyesi - 21M-2D Pafta, 14658 Ada, 7 Parsel - ES ARES Plan 

Yapı Turz. Enerji San. Tic. A.ġ. (0026212462333047) - ġirket Müdürü Sümeyya KURT 

(0026111283254748) - 04.01.2018 tarihli ve 48 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Antalya Manavgat Belediyesi - 31L-1C Pafta, 1956 Ada, 5 Parsel - EVREN 

KARDEġLER Kuaför Eml. ĠnĢ. Taah. Tem. Nakl. Tar. Hayv. Tur. Tic. ve San. Ltd. ġti. 

(0007315487645148) - ġirket Müdürü Ahmet EVREN - 04.01.2018 tarihli ve 17670 sayılı Bakan 

Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Altındağ Belediyesi - 23353 Ada, 3 Parsel - Emrullah TOPUZ 

(0006110401355703) - 04.01.2018 tarihli ve 17671 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Afyonkarahisar Belediyesi - 6/2 Pafta, 6218 Parsel - Ufuk CEYLAN - Ceylanoğlu ĠnĢaat 

(0003112155753156) - 04.01.2018 tarihli ve 17669 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Bursa Nilüfer Belediyesi - H21C09B2B Pafta, 4336 Ada, 16 Parsel - Ahmet DENK 

(0016111824440130) - 04.01.2018 tarihli ve 936 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Etimesgut Belediyesi - 45636 Ada, 13 Parsel - ABDULCEBBAR ĠPEK ĠnĢ. Prj. 

Eml. Gıd. Hay. Nak. Oto. San. Tic. Ltd. ġti. (0006311844180567) - ġirket Müdürü Abdulcebbar 

ĠPEK (0006110289040248) - 04.01.2018 tarihli ve 774 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Sincan Belediyesi - 1386 Ada, 6 Parsel - Adem BEDĠR  (0006112842151257) - 

04.01.2018 tarihli ve 17651 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Bilecik Bozüyük Belediyesi - 30J3A Pafta, 498 Ada, 23 Parsel - Emrah MUZRAK 

(0011112822310365) - 04.01.2018 tarihli ve 17688 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ġstanbul Zeytinburnu Belediyesi - 400/7 Pafta, 1897 Ada, 270 Parsel - GÜMÜġ Gıda Tur. 

ĠnĢ. Teks. San. ve Tic. Ltd. ġti. - ġirket Müdürleri Gökhan KANDAZ ve Hüseyin KANDAZ - 

04.01.2018 tarihli ve 17647 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Kırıkkale Belediyesi - 1323 Ada, 90 Parsel - Habip TÜRKEKUL (0071110442422620) - 

04.01.2018 tarihli ve 17672 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ġstanbul, Esenler Belediyesi - 2 Pafta, ---- Ada, 5699 Parsel - Himmet KÜLLÜOĞLU  

(0034111211221638) - 04.01.2018 tarihli ve 17681 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Çankaya Belediyesi - 26145 Ada, 10 no’lu (eski 2 no’lu) Parsel - KALELĠLER 

ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti. - ġirket Müdürü ġefik BULAK - 04.01.2018 tarihli ve 17697 sayılı Bakan 

Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Sincan Belediyesi - 29L-3A Pafta, 893 Ada, 1 Parsel - Mürsel MUTLU 

(0006110051093757) - 04.01.2018 tarihli ve 17649 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Mamak Belediyesi - 38870 Ada, 6 Parsel - Ziver ÇOKYAMAN 

(0006112243813302) - 04.01.2018 tarihli ve 17683 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Kocaeli Çayırova Belediyesi - G22B18C2A Pafta, 1326 Ada, 60 Parsel - Camal SEVGĠ  

(0041111623694412) - 04.01.2018 tarihli ve 558 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beĢ) yıl. 

Ankara Etimesgut Belediyesi - 66KM-IVD Pafta, 45597 Ada, 3 Parsel - AYBUDUN ĠnĢ. 

Pet. Gıda Bes. Maden TaĢ. Temz. San. ve Tic. Ltd. ġti. (0006315575745366) - ġirket Müdürü 

Ahmet AYBUDUN (0006110435421621) - 04.01.2018 tarihli ve 862 sayılı Bakan Oluru ile          

1 (bir) yıl. 
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Ġstanbul Çekmeköy Belediyesi - 2/2 Pafta, 1456 Parsel - Halit ÇELĠK - 04.01.2018 tarihli 

ve 17587 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması 

dıĢında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kiĢiler ile Ģirket müdürlerinin yetki belge 

numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine, 

Ġptal sürelerinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına 

Karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  305/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Halit Hocaefendi Vakfı 

VAKFEDENLER: Mehmet Erdoğan Çakar, Mehmet Naci Demir, Efraim Özgen, Levent 

Çelik, Saim Sert, Hasan Düzgün, Erol Özgül, Özcan Yılmaz, Mehmet Yılmaz 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Elazığ  

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Elazığ 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.12.2017 tarihinde kesinleĢen, 18.10.2017 tarih 

ve E: 2017/187, K: 2017/327 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Elazığ ilinde ilim ve irfan tarihinde müstesna bir yeri olan Halit Hoca 

Efendi’nin fikriyatının tanıtılması konusunda çalıĢmalar yürütmek, toplumun milli ve manevi 

sahalarda Ģuurlandırılması için çalıĢmalar yapmak… ve senette yazılı diğer hükümleri yerine 

getirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Elazığ Ġli, Merkez Ġlçesi, Sürsürü Mahallesi, Hanman Oku 

mevkiinde vaki ve kain tapunun 14 Ada, 522 Parsel Numarasında Kayıtlı, 4/132 Arsa Paylı,   

A/-Blok, zemin kat, 1 nolu bağımsız bölümü teĢkil eden depolu dükkan nitelikli taĢınmaz.  

YÖNETĠM KURULU: Mehmet Erdoğan Çakar, Levent ġengül, Efraim Özgen, Mehmet 

Naci Demir, Mahir Kara  

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Diyanet 

Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 271/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

See One Enerji Petrol Madencilik Sanayi Ticaret A.ġ.’nin Çanakkale ilinde yapmıĢ 

bulunduğu I16-a3 ve I16-d2, no’lu paftalarda iki adet petrol arama ruhsatı baĢvurusundan Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince vazgeçmiĢ 

sayıldığı Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 268/1-1 

—— • —— 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 

10.01.2018 tarih ve 30297 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımız aĢağıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir. 
 

Unvan Der. 

Fakülte/Rektörlük/ 

Myo/Yo Bölüm 

Anabilim 

Dalı Açıklama 

Yrd. 

Doç. 
1 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi 
Ġktisat 

Ġktisat 

Politikası 

Maliye alanında doktora 

yapmıĢ olmak 

 324/1-1 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıĢtırılmak üzere 

Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili 

mevzuatlardaki Ģartları taĢımaları gerekmektedir.  

1 - Adaylar; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi 

gereğince adayların Anabilim Dalları ile ―BaĢlıca AraĢtırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde 

özgeçmiĢini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve baĢvuru 

dilekçesinde BaĢlıca AraĢtırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönettiği doktora ve yüksek lisans çalıĢmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 

6 takım dosyaları karton kutu içerisinde teslim etmeleri gerekir.  

NOT:  

1 - Müracaat edecek adayların Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında 

ve Personel Daire BaĢkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama 

Asgari KoĢullarının Sağlandığına ĠliĢkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi 

Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak baĢvuruda dilekçe ekinde ÖzgeçmiĢ ve 

Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini,  

2 - Müracaat edecek adaylar ―Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve 

Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi‖nde belirlenen koĢulları yerine getirmeleri 

gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi 

(KAYSĠS)/Yönergeler kısmından ulaĢılabilir. Ayrıca baĢvuracak adayların Üniversitemiz 

Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama 

listelerini oluĢturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. 

(Profesör adaylarının bilimsel araĢtırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik 

sonrası Ģeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)  

(*) Tıp Fakültesi için ilan edilen Profesör kadrolarına baĢvuran adayların ―PDÖ deneyimi 

olmak‖ Ģartını sağlaması gerekmektedir. 

MÜRACAAT YERĠ: Adaylar Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına 

Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir.  

Bir kiĢi birden fazla kadroya müracaat edemez.  

MÜRACAAT TARĠHĠ: Ġlanın Resmi Gazete’de ve Gazetede yayınlandığı tarihten 

itibaren 15 gün içerisindedir. (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

posta ile yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 
 

Birimi 

Bölüm/Anabilim Dalı/ 

Anasanat Dalı/Program Profesör Açıklama 

DiĢ Hekimliği Fakültesi Ağzı, DiĢ ve Çene Cerrahisi 2  

Fen-Edebiyat Fakültesi Fizikokimya 1  

Fen-Edebiyat Fakültesi Botanik 1  

Fen-Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1  

Fen-Edebiyat Fakültesi 
Fonksiyonlar Teorisi ve 

Fonksiyonel Analiz 
1  
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Birimi 

Bölüm/Anabilim Dalı/ 

Anasanat Dalı/Program Profesör Açıklama 

Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili 1  

Fen-Edebiyat Fakültesi Eski Türk Dili 1  

Fen-Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji 1  

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı 1  

Fen-Edebiyat Fakültesi Topoloji 1  

Ziraat Fakültesi Tarım Politikası ve Yayım 1  

Ziraat Fakültesi Çayır, Mera ve Yem Bitkileri 1  

Ziraat Fakültesi Yemler ve Hayvan Besleme 1  

Tıp Fakültesi Nöroloji (*) 2  

Tıp Fakültesi Kardiyoloji (*) 1  

Tıp Fakültesi Acil Tıp (*) 1  

Tıp Fakültesi Üroloji (*) 1 
Transplantasyon konusunda 

deneyimi olmak 

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji (*) 1  

Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi (*) 1  

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi (*) 1  

Tıp Fakültesi 
Enfeksiyon Hast. ve Klinik 

Mikrobiyoloji (*) 
1  

Tıp Fakültesi Aile Hekimliği (*) 1  

Veteriner Fakültesi Veterinerlik Mikrobiyolojisi 1  

Veteriner Fakültesi Veterinerlik Fizyolojisi 1  

Veteriner Fakültesi Veterinerlik Biyokimyası 1  

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat Dalı 2  

Ġlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi 1  

Ġlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi 1  

Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi 1  

Mühendislik Fakültesi Gıda Teknolojisi 1  

YeĢilyurt Demir Çelik 

Meslek Y.O. 
Elektrik 1  

 316/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/143410 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Ġstanbul 1. Bölge 

Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ġstanbul Vakıflar 1. Bölge 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Beyoğlu-ĠSTANBUL 

Adresi 
GümüĢsuyu Mah. Ġnönü Caddesi 

No:2  
Tel-Faks 02122518810-02122436459 

Posta Kodu 34420 E-Mail istanbul@vgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Suak ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret 

Anonim ġirketi 
 

Adresi 

Halil Rıfat PaĢa Mah. Perpa Ticaret 

Merkezi B Blok Kat: 11 No: 2006 

ġiĢli/ĠSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. ----  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7810147559  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI  

Ticaret Sicil No. 245441  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 311/1-1 
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Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 261/1-1 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 

 



11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 

 



11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 

 



11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 

 

 



11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.02/1729 

Toplantı Tarihi ve No : 13.12.2017 - 376 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.12.2017 - 9113 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Bergama ilçesi, Tekkedere Mahallesi, Kuyulu Kaya Mevkiindekinde bulunan 

alana iliĢkin 5177 sayılı Kanun ile değiĢik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi doğrultusunda Kurul 

Müdürlüğünün 01.08.2017 tarihli ve 2800 sayılı yazısı ile istenilen kurum görüĢlerinin iletildiği; 

Bergama Kaymakamlığı Bergama Müze Müdürlüğünün 09.08.2017 tarihli ve 742 sayılı yazısı ve 

eki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 15.08.2017 tarihli ve 

E.424543 sayılı yazısı ve eki, Ġzmir Valiliği Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 18.08.2017 

tarihli ve E.2057582  sayılı yazısı, Ġzmir Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.08.2017 

tarihli ve 2174-7823 sayılı yazısı ve ekleri, Ġzmir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 

09.08.2017 tarihli ve E.29739 ve 16.08.2017 tarihli ve E.30448 sayılı yazıları, Ġzmir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığının 13.09.2017 tarihli ve E.235902 sayılı 

yazısı ve ekleri, Orman Genel Müdürlüğü Ġzmir Orman Bölge Müdürlüğü Bergama Orman 

ĠĢletme Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet ġefliğinin 08.09.2017 tarihli ve E.1863937 sayılı yazısı 

ve ekleri,  Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 12.12.2017 tarih ve 1570 sayı ile Müdürlük 

evrakında kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Ġzmir ili, Bergama ilçesi, Tekkedere Mahallesi, Kuyulu Kaya Mevkiindekinde bulunan 

alanın kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları düzeltildiği Ģekliyle 1. (Birinci) ve 

3. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fiĢinin düzeltildiği Ģekliyle 

uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.16/678 

Toplantı Tarihi ve No : 11.08.2017 - 355 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 11.08.2017 - 8617 ĠZMĠR 

Manisa Ġli, ġehzadeler ilçesi, 1. Anafartalar Mahallesinde, Ġzmir 1 no’lu KTVKK’nun 

02.06.1988 tarih ve 348 sayılı kararı ile belirlenen ve  Ġzmir 2 numaralı KVKBK’nun 14.10.2011 

tarih ve 139 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı Ġmar Planı onaylı Kentsel Sit alanı sınırları içerisinde 

kalan ve tescilli Yeni Hana bitiĢik konumlu olan ve 426 ada üzerinde bulunan taĢınmazlara 

yönelik 24.03.2017 tarih ve 7966 sayılı kararımız doğrultusunda istenen kurum görüĢlerinin 

iletildiği Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 15.07.207 tarih ve 2148 sayılı 

yazısı, ġehzadeler Belediye BaĢkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü 18.05.2017 tarih ve 734 sayılı 

yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan tespit çalıĢması sonucu hazırlanan bilgi ve 

belgeler ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.08.2017 tarihli ve 1044 sayı ile kayıtlı 

rapor okundu,  ekleri incelendi,  yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Manisa ili, ġehzadeler ilçesi, 1. Anafartalar Mahallesinde, Kentsel sit alanında kalan ve 

tescilli Yeni Hanın bulunduğu 426 ada üzerinde yer alan; ekli Liste 1’de belirtilen taĢınmazların 

korunması gerekli Kültür varlığı olarak tescil edilerek yapı gruplarının 2 (iki) olarak 

belirlenmesine, 426 ada, 63 (69), ve 62 parsellerin yürürlükte bulunan Koruma Amaçlı Ġmar 

Planında park alanında kalması 426 ada, l02,l03,l04 parsellerin imar planında yol olarak 

belirlenen alanda kalması nedeniyle söz konusu parsellere iliĢkin Koruma Amaçlı Ġmar Planı 

değiĢikliğinin yapılmasının,  

Ekli Liste 2’de belirtilen taĢınmazlarında Korunması gerekli kültür varlığı niteliği taĢıması 

nedeniyle söz konusu taĢınmazların korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine 

iliĢkin 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi kapsamında gerekli iĢlemler tesis edilerek hazırlanacak 

bilgi ve belgenin kurulumuza iletilmesine, tescil iĢlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu 

parsellerde kurulumuzdan izinsiz herhangi bir inĢai ve fiziki müdahale bulunulmamasına, karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.09/859 

Toplantı Tarihi ve No : 05.04.2017 - 329 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.04.2017 - 7983 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, KemalpaĢa ilçesi, Ulucak mahallesi, Çınarlıkuyu Mevkiinde bulunan, Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilerek 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi kapsamında 3.(üçüncü) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tescili önerilen alana iliĢkin olarak 5177 sayılı Kanun ile değiĢik 

2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 14.11.2016 tarihli ve 3843 

sayılı yazısı ile istenilen kurum görüĢlerinin iletildiği; Ġzmir Valiliği Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’nün 24.11.2016 tarihli ve 41674 sayılı yazısı, Ġzmir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü’nün 25.11.2016 tarihli ve 71160347-250-E.46106 sayılı yazısı,  Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2016 tarihli ve 213333 sayılı yazısı,  

KemalpaĢa Kaymakamlığı Ġlçe Halk Kütüphanesi Memurluğunun 29.11.2016 tarihli ve 109 sayılı 

yazısı,  KemalpaĢa Belediye BaĢkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 16.12.2016 tarihli ve 10973 

sayılı yazısı ve ekleri,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 

04.01.2017 tarihli ve E.400357 sayılı yazısı, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Etüd ve 

Projeler Dairesi BaĢkanlığı’nın 23.01.2017 tarihli ve E.16640 sayılı yazısı ve ekleri, Ġzmir Orman 

ĠĢletme Müdürlüğü’nün 30.03.2017 tarihli ve E.655025 sayılı yazısı, Ġzmir 2 Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.03.2017 tarihli ve 7841 sayılı kararı ile konuya iliĢkin 

olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 04.04.2017 tarih ve 468 sayı ile Müdürlük 

evrak kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Kurulumuz üyelerince 

mahallinde inceleme yapıldı. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġzmir ili, KemalpaĢa ilçesi, Ulucak mahallesi, Çınarlıkuyu Mevkiinde bulunan, Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan tespit çalıĢmaları sonucunda 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi 

kapsamında 3. (üçüncü) derece arkeolojik sit önerisi getirilen, alanın 2863 sayılı yasa kapsamında 

3. (üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescilinin uygun olmadığına, ancak söz konusu alan 

içerisinde yer alan tapunun 1378 parsel numaralı taĢınmazındaki su kuyusunun korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı olarak belirlenmesine, ekli 1/1000 ölçekli kadastral durum haritasında 

iĢaretli alanın korunma alanı olarak belirlenmesine, kararımız eki tescil fiĢinin uygun olduğuna, 

Korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve korunma alanı belirlenen 

su kuyusunun korunma alanı sınırının Uygulama Ġmar Planı üzerine iĢlenmesine ve bu alanda 

Koruma Bölge Kurulu izni olmadan herhangi bir uygulamada bulunulmamasına,  

Kurulumuz kararı ile tescilli uygun bulunan korunma alanı haricindeki alanda ise plan 

doğrultusunda yapılacak uygulamalarda herhangi bir inĢai ve fiziki müdahale yapılması 

durumunda alanda herhangi bir korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığına rastlanılması halinde 

2863 sayılı yasanın 4. Maddesi gereği uygulamanın derhal durdurularak en büyük mülki idare 

amirliğine ve Müze Müdürlüğüne haber verilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KOCAELĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  41.05/16 

Toplantı Tarihi ve No : 24.10.2017 - 199 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.10.2017 - 3209 KOCAELĠ 

Kocaeli Ġli, Körfez Ġlçesi, Atalar Mahallesi, mülkiyeti Ģahsa ait, Ġstanbul II Numaralı 

Koruma Kurulunun 12/01/1993 tarih ve 3015 sayılı kararıyla tescillenen 174 ada, 2 parselin 

korunma alanına iliĢkin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 20/10/2017 tarih ve 3564 sayı ile kayıtlı rapor 

okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Kocaeli Ġli, Körfez Ġlçesi, Yarımca Atalar Mahallesi, Oramiral Orhan Karabulut 

Caddesinde bulunan, mülkiyeti Ģahsa ait, Ġstanbul II Numaralı Koruma Kurulunun 12/01/1993 

tarih ve 3015 sayılı kararıyla tescillenen 174 ada, 2 parselin korunma alanlarının Kocaeli Ġli, 

Körfez Ġlçesi, Yarımca Atalar Mahallesi, 174 ada 1, 3, 13, 15 17 parseller olmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2017 - 352 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 01.06.2017 - 5476 ĠSTANBUL 

Ġstanbul Ġli, Beyoğlu Ġlçesi, PiripaĢa Mahallesi, 176,67 m2 yüzölçümlü, ―Arsa‖ vasıflı ve 

Ģahıs mülkiyetli 3539 ada, 8 parsel (Eski 3008 ada 8 parsel, Eski 1733 ada 1 ve 2 parseller) ile 

141,64 m2 yüzölçümlü, ―Arsa‖ vasıflı, Ģahıs mülkiyetli 3539 ada 7 parselde (Eski 3008 ada 7 

parsel, Eski 1733 ada 16 parsel) bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 

29.05.1965 tarih ve 2851 sayılı kararı ile tescil edilen Bostancı BaĢı Hamamı (Kalafatçı 

Hamamı)'nın komĢuluğunda, 21.03.2003 tasdik tarihli Halıcıoğlu -Sütlüce Bölgesi Uygulama 

Ġmar Planında 02.02.2013 tasdik tarihli irtifaya iliĢkin plan tadilatı ile H:4 kat irtifalı (bina 

yüksekliği 14,50m'yi geçemez) bitiĢik nizam Ticaret (T1) alanında kalan, Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 29.05.1965 tarih ve 2851 sayılı kararında 3539 ada 1 parselde 

bulunan eski eser hamama ―beĢ metreden fazla yaklaĢmamak Ģartıyla inĢaata müsaade 

edilmesinde sakınca olmadığına‖, 28.11.1969 tarih ve 5157 sayılı kararında ―1733 ada 2 parselde 

Hamama beĢ metreden fazla yaklaĢmadan dokuzbuçuk metre yüksekliğinde inĢaata müsaade 

edilmesinde sakınca görülmediğine‖ hükmedilen taĢınmazlara iliĢkin, Beyoğlu Belediye 

BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 23.02.2017 tarih ve Gd.936 G.403911 Ç-2135 sayılı 

ve 12.04.2017 tarih ve Ç-4155 sayılı yazıları, Müdürlük raportörlerinin 03.05.2017 tarihli raporu 

A-863 numaralı iĢlem dosyası eĢliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġstanbul Ġli, Beyoğlu Ġlçesi, PiripaĢa Mahallesi, 3539 ada, 7-8 parsellerde bulunan yapının 

gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkımında sakınca olmadığına, Gayrimenkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulunun 29.05.1965 tarih ve 2851 sayılı ve 28.11.1969 tarih ve 5157 sayılı 

kararı doğrultusunda hazırlanacak mimari projelerin iletilmesine, 3539 ada 9 (Eski 2-3) parsellere 

iliĢkin onaylı proje bulunduğu anlaĢıldığından uygulamaya projesi doğrultusunda devam 

edebileceğine, 3528 ada 1-2 parselde (Eski 3051 ada 1 parsel) bulunan Rum Okulu'nun, 3538 ada 

1 parselde (Eski 3052 ada 5 parsel) bulunan Sinyora Sinagogu'nun,  3528 ada 5 parseldeki kargir 

yapının 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde tanımlanan özellikleri gösterdikleri anlaĢıldığından 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmelerine, 3538 ada 3 parsel önünde ve kadastral 

boĢlukta bulunan Hasköy ÇeĢmesinin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kaydının 

güncellenmesine, koruma grubunun I olarak belirlenmesine, çeĢmeye ―yapılan müdahalenin ilgili 

belediyesince kaldırılmasına, çeĢme ve parselin baĢka amaçla kullanılamayacağına‖ hükmedilen 

Ġstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.09.1991 tarih ve 2992 

sayılı kararının geçerli olduğuna, ekli krokide gösterilen alanın koruma alanı olarak 

belirlenmesine, bu alandaki sokak dokusunu ve tescilli yapıların özgün konturlarını koruyan,  

silüet ve fonksiyon iliĢkilerini yeniden düzenleyen plan revizyonunun iletilmesine, bu alanda her 

türlü inĢai ve fiziki müdahale öncesinde Koruma Bölge Kurulu izni alınmasına, her türlü sondaj 

ve hafriyatın müze denetiminde yapılmasına karar verildi. 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 

 

 

 179/1-1 



11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  11.00.123 

Toplantı Tarih ve No : 07.09.2016 - 206 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve No : 07.09.2016 - 4430 ESKĠġEHĠR 

Bilecik Ġli, Merkez, Bekdemir Köyü’nde tespit edilen Erenler Tümülüsü’nün tescili ve 

öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve belgelerin 

değerlendirilmesinin istendiği Bilecik Valiliği’nin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 24.06.2015 

tarih, 85836379.164/1348 sayılı yazısı ve ekleri; konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve 

KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar; Bilecik Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 17.08.2015 

tarih, 47577019-190.99/E.958041 sayılı yazısı ve ekleri, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 

14.08.2015 tarih, 20913469-101.29.02-254970 sayılı yazısı, 08.08.2016 tarih, 7147 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 

kadastral paftası, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Bilecik Ġli, Merkez, Bekdemir Köyü’nde tespit edilen Erenler Tümülüsü’nün 2863 sayılı 

Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fiĢi, 

koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz 

konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve 

Kullanma KoĢulları’na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı’nda yer alan I. (Bir) Derece Arkeolojik 

Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma koĢulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin 

yasaklanmasına, güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına ve 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 

  03.04.322 

Toplantı Tarih ve No : 25.11.2016 - 213 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve No : 25.11.2016 - 4622 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Dinar Ġlçesi, Karabedir Köyü’nde tespit edilen Karabedir 

Tümülüsü’nün tescili ve öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin 

hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü) 27.04.2016 tarih, 16586271-165/1806 sayılı yazısı ve ekleri; konuyla ilgili 

faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar; Afyonkarahisar 

Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü-Dinar Kadastro Birimi) 20.05.2016 tarih, 94713656 (Dinar) 

170.03.01/E.1185712 sayılı yazısı ve ekleri, söz konusu Tümülüsün bulunduğu alanda yer alan 

mülkiyeti hazineye ait ―B‖ parselin kiralanma talebinin değerlendirilmesinin istendiği Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 06.05.2016 tarih, 52886439-169.99[03.06.39]-87725 

sayılı yazısı, 17.10.2016 tarih, 9113 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fiĢi, koordinatlı 

sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, hazırlanan geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma Ģartları, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, Dinar Ġlçesi, Karabedir Köyü’nde tespit edilen Karabedir 

Tümülüsü’nün 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tesciline; hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 

paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı’nda yer alan 

ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma koĢullarının uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde güvenlik önlemlerinin 

ilgili kurumlarca alınmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede 

bulunulmamasına; 

Karabedir Tümülüsü’nün bulunduğu ―B‖ parselin sit sınırları dıĢındaki kısmında 

korunması gerekli kültür varlığı bulunmadığı Afyonkarahisar Valiliği’nin (Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü) 27.04.2016 tarih, 16586271-165/1806 sayılı yazısı eki Müze uzman raporunda 

belirtilmiĢ olduğundan ―B‖ parselin sit sınırları dıĢında kalan kısmı için Kurul Müdürlüğünce 

2863 sayılı Kanun kapsamında sakınca bulunmadığı Ģeklinde görüĢ bildirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  26.03.12 

Toplantı Tarih ve No : 16.05.2016 - 195 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve No : 16.05.2016 - 4126 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, Mihalıççık Ġlçesi, Ahurözü Mahallesi’nde yer alan I. (Bir) Derece Arkeolojik 

Sit olarak tescilli Eğriceöz Pınarı Höyük’ün güncellenen sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve 

belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

24.12.2015 tarihli raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin 

iletildiği yazılar; EskiĢehir Valiliği’nin (Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) 26.01.2016 

tarih, 59960853.115.99/56-192 sayılı yazısı, Mihalıççık Belediye BaĢkanlığı’nın 05.02.2016 tarih, 

M.26.3.MĠH.0.10.00/27 sayılı yazısı, EskiĢehir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı’nın (Ġmar ve 

ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı) 17.03.2016 tarih, 18064876-310.99-347-11549 sayılı yazısı, 

EskiĢehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 20.04.2016 tarih, 82953731-821.99/E.918757 sayılı 

yazısı; söz konusu höyükte gerçekleĢtirilen kaçak kazı ile ilgili bilgi ve belgelerin 

değerlendirilmesinin istendiği EskiĢehir Valiliği’nin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 20.04.2016 

tarih, 89783752-170-1169 sayılı yazısı; 11.05.2016 tarih, 4474 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, 

fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

EskiĢehir Ġli, Mihalıççık Ġlçesi, Ahurözü Mahallesi’nde yer alan EskiĢehir Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30.03.2001 tarih, 1406 sayılı Kararı ile tescilli Eğriceöz 

Pınarı Höyük’ün güncellenen tescil fiĢi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı 

kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin yürürlükteki Ġlke 

Kararı’nda yer alan I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu 

hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine; tescilli 

höyükte gerçekleĢtirilen kaçak kazıya iliĢkin Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.04.2016 

tarih, 89783752-170-1169 sayılı yazısı ile yasal soruĢturma baĢlatılmasının istendiği 

anlaĢıldığından tekrar soruĢturma açılmasına gerek olmadığına, anılan soruĢturmanın seyri ve 

sonucuna iliĢkin Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, söz konusu kaçak kazı çukurlarının ilgili 

adli makamların uygun görüĢünün alınmasının ardından Belediyesince Müze Müdürlüğü 

uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul 

Müdürlüğüne iletilmesine; bu süre zarfında kaçak kazı çukurlarının bulunduğu alanda can ve mal 

güvenliğinin korunmasına yönelik gerekli geçici güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca 

ivedilikle alınmasına Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  26.05.468-26.02.393 

Toplantı Tarih ve No : 05.09.2016 - 204 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve No : 05.09.2016 - 4380 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, Seyitgazi Ġlçesi, Çukurca Mahallesi; Han Ġlçesi Yazılıkaya ve Kayı 

Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

24.02.1993 tarih ve 1590 sayılı kararı ile I. (Bir) Derece Arkeolojik ve Doğal Sit olarak tescil 

edilen KocabaĢ Kale, PiĢmiĢ Kale, Gökgöz Kale ve Akpare Kale’nin güncellenen I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği 

EskiĢehir Valiliği’nin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 01.04.2013 tarih, 89783752-169-1444 

sayılı yazısı, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği 

yazılar; Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 21.06.2013 tarih, 20913469-101.29.02/652475 sayılı 

yazısı; EskiĢehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 26.02.2016 tarih, 37623306-821.99-

E.465928 sayılı yazısı, EskiĢehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 19.08.2016 tarih, 37623306-

821.99-E.1726418 sayılı yazısı, 01.09.2016 tarih, 7942 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, fotoğrafları ve 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

EskiĢehir Ġli, Seyitgazi Ġlçesi, Çukurca Mahallesi; Han Ġlçesi Yazılıkaya ve Kayı 

Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

24.02.1993 tarih ve 1590 sayılı kararı ile I. (Bir) Derece Arkeolojik ve Doğal Sit olarak tescil 

edilen KocabaĢ Kale, PiĢmiĢ Kale, Gökgöz Kale ve Akpare Kale’nin güncellenen I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının 

aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin yürürlükteki Ġlke 

Kararı’nda yer alan I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu 

hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine; sit sınırları 

içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca 

alınmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına 

karar verildi. 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 

 

 



11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

 
 194/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.10.127 

Toplantı Tarih ve No : 23.02.2017 - 223 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve No : 23.02.2017 - 4942 ESKĠġEHĠR 
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11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.10.115 

Toplantı Tarih ve No : 23.02.2017 - 223 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve No : 23.02.2017 - 4941 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, ġuhut Ġlçesi, Ġcikli Köyü’nde tespit edilen Çukurçayır Höyük’ün 

tescili ve öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve 

belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü) 23.10.2014 tarihli 16586271-156.01/3660 sayılı yazısı ve ekleri; konuyla ilgili 

faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar; Afyonkarahisar 

Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 08.06.2016 tarih, 84082599- 170.03.01/ E.1338201 sayılı 

yazısı ve ekleri, Maden ĠĢleri Gene Müdürlüğü’nün 20.05.2016 tarih, 20913469-101.29.02-

E.417972 sayılı yazısı, 16.02.2017 tarih, 1453 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fiĢi, 

koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, sit sınırlarına iliĢkin 

hazırlanan geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları, fotoğrafları ve dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, ġuhut Ġlçesi, Ġcikli Köyü’nde tespit edilen Çukurçayır Höyük’ün 2863 

sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan 

tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun 

olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı’nda yer alan ilgili hükümlerin 

geçerli olduğuna ve sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

koĢullarının uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca 

alınmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına 

karar verildi. 
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Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.10.149 

Toplantı Tarih ve No : 23.02.2017 - 223 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve No : 23.02.2017 - 4940 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, ġuhut Ġlçesi, Ġcikli Köyü’nde tespit edilen Arpalık Höyük’ün tescili ve 

öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve belgelerin 

değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 

23.10.2014 tarihli 16586271-156.01/3660 sayılı yazısı ve ekleri; konuyla ilgili faaliyeti etkilenen 

Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar; Afyonkarahisar Valiliği’nin (Kadastro 

Müdürlüğü) 08.06.2016 tarih, 84082599- 170.03.01/ E.1337531 sayılı yazısı ve ekleri, Maden 

ĠĢleri Gene Müdürlüğü’nün 26.06.2016 tarih, 20913469-101.29.02-E.422064 sayılı yazısı, 

16.02.2017 tarih, 1462 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı 

paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma koĢulları, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, ġuhut Ġlçesi, Ġcikli Köyü’nde tespit edilen Arpalık Höyük’ün 2863 

sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan 

tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun 

olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı’nda yer alan ilgili hükümlerin 

geçerli olduğuna ve sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

koĢullarının uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca 

alınmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına 

karar verildi. 
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11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  26.02.363 

Toplantı Tarih ve No : 05.09.2016 - 204 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve No : 05.09.2016 - 4371 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, Han Ġlçesi, Erten Mahallesi’nde tespit edilen Su Kuyusu’nun tescili ve öneri 

I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin 

istendiği EskiĢehir Valiliği’nin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 21.01.2015 tarih, 89783752-170-

232 sayılı yazısı ve ekleri; konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin 

iletildiği yazılar; Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 28.04.2016 tarih, 20913469-101.29.02-

E.415468 sayılı yazısı, EskiĢehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 10.06.2016 tarih, 25136474 

(Çifteler)-821.99/E.1336546 sayılı yazısı ve ekleri, 01.09.2016 tarih, 7994 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, 

fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

EskiĢehir Ġli, Han Ġlçesi, Erten Mahallesi’nde tespit edilen Su Kuyusu’nun 2863 sayılı 

Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fiĢi, 

koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz 

konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve 

Kullanma KoĢulları’na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı’nda yer alan I. (Bir) Derece Arkeolojik 

Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma koĢulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin 

yasaklanmasına, güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına ve Kurulumuzdan izinsiz 

herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  26.02.353 

Toplantı Tarih ve No : 05.09.2016 - 204 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve No : 05.09.2016 - 4372 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, Han Ġlçesi, Böktü Mevkii’nde tespit edilen Böktü Mevkii YerleĢimi ve 

Nekropolü’nün tescili ve öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve 

belgelerin değerlendirilmesinin istendiği EskiĢehir Valiliği’nin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 

19.01.2010 tarih, B.16.0.KTM.4.26.00.01/158-205 sayılı yazısı ve ekleri; EskiĢehir Valiliği’nin 

(Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 04.02.2016 tarih, 89783752-158-374 sayılı yazısı ve ekleri, 

konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar; Maden 

ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 28.04.2016 tarih, 20913469-101.29.02-E.415468 sayılı yazısı, 

EskiĢehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 25.07.2016 tarih, 25136474-821.99-E.1639968 

sayılı yazısı ve ekleri, 01.09.2016 tarih, 7993 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fiĢi, 

koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, fotoğrafları ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

EskiĢehir Ġli, Han Ġlçesi, Böktü Mevkii’nde tespit edilen Böktü Mevkii YerleĢimi ve 

Nekropolü’nün 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; 

hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının 

uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı’nda yer alan I. (Bir) 

Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine; tescilli alanda yer alan eski tarihli 

kaçak kazı çukurlarının Belediyesince Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, uygulama 

öncesi ve sonrasına iliĢkin hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; sit 

sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, güvenlik önlemlerinin ilgili 

kurumlarca alınmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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11 Ocak 2018 – Sayı : 30298 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.16.40 

Toplantı Tarih ve No : 23.02.2017 - 223  Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve No : 23.02.2017 - 4956 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Evciler Ġlçesi, Akyarma Köyü’nde tespit edilen Akyarma Antik 

YerleĢimi’nin tescili ve öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin 

hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü) 30.05.2014 tarihli 16586271-165/ 1937 sayılı yazısı ve ekleri, konuyla 

ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar; Afyonkarahisar 

Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü-Dinar Kadastro Birimi) 18.05.2016 tarih, 94713656 (Dinar)- 

170.03.01/ E.1170432 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Gene Müdürlüğü’nün 06.08.2014 tarih, 

20913469-101.29.02-254561 sayılı yazısı, 16.02.2017 tarih, 1463 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, sit 

sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları, fotoğrafları ve 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, Evciler Ġlçesi, Akyarma Köyü’nde tespit edilen Akyarma Antik 

YerleĢimi’nin 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tesciline; hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 

paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı’nda yer alan 

ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma koĢullarının uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde güvenlik önlemlerinin 

ilgili kurumlarca alınmasına ve 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 

  26.05.179 

Toplantı Tarih ve No : 20.04.2016 - 192 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve No : 20.04.2016 - 4046 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, Seyitgazi Ġlçesi, Yukarısöğüt Mahallesi’nde tespit edilen Kokarkuyu 

Höyük’ün tescili ve öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve 

belgelerin değerlendirilmesinin istendiği EskiĢehir Valiliği’nin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 

25.12.2009 tarih, B.16.0.KTM.4.26.00.01/220-3459 sayılı yazısı ve ekleri, ilgili kurum 

görüĢlerinin iletildiği yazılar, EskiĢehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 04.01.2016 tarih, 

37623306-821.99/E.9902 sayılı yazısı ve ekleri, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2015 

tarih, 20913469-101.29.02-E.68435 sayılı yazısı, 15.04.2016 tarih, 3785 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fiĢi, 

fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

EskiĢehir Ġli, Seyitgazi Ġlçesi, Yukarısöğüt Mahallesi’nde tespit edilen Kokarkuyu 

Höyük’ün 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; 

hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 

paftalarının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke 

Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu 

hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine; alanda yer 

alan eski tarihli kaçak kazı çukurunun ilgili idaresince Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde 

kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; 

tescilli alanda güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına; sit sınırları içerisinde 

madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai 

müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/11068 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci

Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002
Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar

2017/11071 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci
Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002
Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar

2017/11073 Sivas İli, Merkez İlçesi, Esentepe ve Yunusemre Mahalleleri Sınırları
İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/11075 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü ile Fakülte
Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar

2017/11080 Kültür ve Turizm Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı
Olarak Hatay İlinde Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2017/11081 Salihli-Alaşehir-Kula İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin
Gerçekleştirilmesi Amacıyla Manisa İli Sınırları İçerisinde Yer Alan
Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/11082 Kuzey Marmara Otoyolu Deplase Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi
Amacıyla İstanbul İli, Silivri İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı
Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/11083 Espiye İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi
Amacıyla Giresun İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/11099 Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında
Erzincan İl Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar

ATAMA KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİK
— Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/12/2017 Tarihli ve 2017/130, 2017/131, 2017/132,

2017/133, 2017/134, 2017/135, 2017/136, 2017/137 ve 2017/139 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 Tarihli ve E: 2016/133, K: 2017/155 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


