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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Ba-
kanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında
yer alan “ile il dernekler müdürü” ibaresi, “, il dernekler müdürü ile il basın ve halkla ilişkiler
müdürü” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) İl basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki nitelikler
aranır:

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az toplam on yıl hizmet süresi bulunmak.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/6/2007 26546

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/12/2010 27787
2- 19/1/2015 29241
3- 22/5/2015 29363
4- 31/3/2016 29670



Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüş-

hane Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13  üncü  mad-

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Dikey geçiş sınavı sonucunda lisans programlarına kayıt yaptıran

öğrencilere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden tüm yarıyıllara ait toplam muaf

olunan derslerin her bir 36 AKTS değeri için bir üst sınıfa intibakı yapılır. İntibak yapılan sü-

reler eğitim-öğretim süresinden sayılır. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda

öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için Üniversitenin yapacağı yabancı dil yeter-

lilik sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Öğretim dili en

az %30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında

başarısız olan öğrenciler, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyu-

lacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim

programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun

44 üncü maddesi hükümlerine göre öğrenimlerine devam ederler.

b) Ön lisans eğitimi sırasında şartlı başarılı olarak geçtikleri derslerden muaf edilmez-

ler.

c) Lisans not ortalamaları, ön lisans programında alarak lisans programında muaf edilen

dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

ç) Dikey geçiş yapan öğrencilere lisans eğitim ve öğretimlerinde bu Yönetmelik hü-

kümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/12/2011 28157

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/9/2012 28425
2- 29/9/2013 28780
3- 25/1/2016 29604
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü
eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 

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 Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
c) Enstitü: İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı enstitüleri, 
ç) Enstitü Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı enstitülerin kurullarını,
d) Enstitü Yönetim Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı enstitülerin yö-

netim kurullarını,
e) GNO: Genel not ortalamasını,
f) Lisansüstü program: Tezli ve tezsiz yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora prog-

ramlarını,
g) Müdür: İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,
ğ) Mütevelli Heyeti: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
h) Öğrenci İşleri Birimi: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Birimini,
ı) Rektör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Senatosunu, 
j) Üniversite: İstanbul Ayvansaray Üniversitesini,
k) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
l) Yönetim Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Başvuru ve Kabulüne İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara başvuru
MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları enstitülerin onayı

ile saptanır. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve baş-
vurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES
puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın ensti-
tülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir.
ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir. 
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(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES pua-

nının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü

eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir. 

(4) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebileceği

gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlen-

dirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir.

(5) Enstitüde yürütülen lisansüstü programlarına başvuru için sahip olunması gereken

lisans dereceleri, ilgili anabilim dalının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı

ile belirlenir. Başvuru ve kabul koşulu olarak, ilgili anabilim dalının önerisi, enstitü kurulunun

kararı ve Senatonun onayı ile lisans not ortalaması da dâhil bu maddede belirtilenlere ek ko-

şullar konulabilir.

(6) Lisansüstü programlara başvurmak isteyen yabancı uyruklu adayların hakkında ilgili

mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(7) Güzel sanatların plastik ve fonetik sanat dalları ile konservatuvar mezunu olanlardan

ALES puanı istenmez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, ilgili mevzuat çerçevesinde Senato

tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Yatay geçiş için başvuran adayların; kayıtlı oldukları lisansüstü programın bitirdik-

leri döneminde aldıkları tüm dersleri başarıyla tamamladıklarını 4,00 üzerinden en az 2,20 ol-

duğunu gösterir transkripti ve Üniversite tarafından istenebilecek diğer belgeleri, ilan edilen

başvuru takvimi içinde ulaştırmaları gerekir.

(3) Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Aranan koşulları sağlamadığı

için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile başvurusu değer-

lendirilen ancak kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz. 

(4) Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemlerinde, ilgili mevzuat

hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(5) Akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt için başvurmayan asıl adaylar ye-

rine, ilan edilen tarihlerde sırayla yedek adayların kayıtları yapılır.

(6) Doktora programlarına yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş

yapan öğrenciler, enstitünün ilgili programının ders aşamasını tamamlamak ve yeterlik sınavına

girmek zorundadırlar.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-

sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda yetkinlik

derecesi almaya yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde

ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki

diğer hükümler Senato tarafından belirlenir. 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.
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Bilimsel hazırlık programı

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarına kabul edilen

öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans, sanatta ye-

terlilik veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans

derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans, sanatta

yeterlik veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık

programı uygulanabilir. 

(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/anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-

ler de alabilir. 

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

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir. 

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

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

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

programı sürelerine dahil edilmez.

Kayıt

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliğe

kabul edilenlerin akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri Öğrenci İşleri

Birimine teslim ederek kayıt işlemini yaptırmaları gerekir. Kayıt için gereken belgeler Üniver-

site tarafından duyurulur. Kayıt işlemi, öğrencinin kendisi veya vekili tarafından da yaptırıla-

bilir. Süresi içinde kayıt işlemini yaptırmayan veya gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler

kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya herhangi

bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları, yapılmış olsa

dahi iptal edilir.

Doktora ve sanatta yeterlik programına başvuru

MADDE 9 – (1) Adayların doktora programlarına başvurabilmeleri için ilgili programın

öngördüğü tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına baş-

vuru için sahip olunması gereken lisans ve/veya yüksek lisans dereceleri, ilgili anabilim dalının

önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yurt dışından alınmış dip-

lomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması şarttır. 

(2) Doktora programına başvurabilmeleri için adayların tezli yüksek lisans diplomasına

sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili

Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. ALES puanının % 50'den

az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

Yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tara-

fından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Güzel sanatlar fakültelerinin

ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES pua-

nı aranmaz, ancak Senato kararı ile ALES puanı aranabilir ve taban puan Senato tarafından ka-

rarlaştırılabilir.
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(3) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul

edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-

larından en az 55 puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özel-

liklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. 

(4) Başvuru ve kabul koşulu olarak, anabilim dalının önerisi, enstitü kurulunun kararı

ve Senatonun onayı ile lisans/yüksek lisans not ortalaması da dâhil, bu maddede belirtilenlere

ek koşullar konulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Her ders için yazılı olarak en az bir dönem içi sınavı ve dönem sonu

sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı yapılabilir.

Enstitü yönetim kurulu, sınavın/sınavların sözlü, uzaktan veya pratik çalışma olarak yapılma-

sına karar verebilir. 

(2) Sınav tarihleri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim ku-

rulu tarafından belirlenir ve sınavlardan en az 15 gün önce öğrencilere ilan edilir. 

(3) Öğrencinin, bir dersin dönem sonu sınavına girebilmesi için devam koşulunu yerine

getirmesi gerekir. Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu

sınav notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. 

(4) Dönem içi ve dönem sonu sınavlarından herhangi birine Senato tarafından belir-

lenmiş haklı ve geçerli nedenlerden biri nedeniyle katılamayan öğrenciler için ilgili enstitü yö-

netim kurulu kararıyla mazeret sınavı yapılır. 

(5) Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için mazerete konu olan dersin/derslerin

sınavının/sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen beş iş günü içinde mazeretini gösterir belgeyi,

bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu enstitüye teslim etmesi gerekir. 

(6) Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır. 

Başarı değerlendirmesi 

MADDE 11 – (1) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, AKTS kredi

değerleri ve varsa bir dersin alınabilmesi için önceden alınıp başarılması gereken dersler veya

ön koşullar ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili enstitü kurulu kararı ve Se-

natonun onayı ile belirlenir. 

(2) Dönem içi ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirmelerin

türü ile yüzdelikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içinde Öğ-

renci Bilgi Sistemine tanımlanır.

Başarı notu

MADDE 12 – (1) Bir dersin başarı notu yarıyıl içi çalışmalarından alınan notlar ve ya-

rıyıl sonu sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir. Yarıyıl sonu sınavı

notu başarı notunun en az %40’ını, en çok ise %60’ını oluşturabilir. Yarıyıl içi çalışmalarından

alınan not ile yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notundaki ağırlıklarını, dersi veren öğretim

elemanı her yarıyıl başında yazılı olarak öğrenciye bildirmek ve Öğrenci Bilgi Sisteminde ilan

etmek zorundadır.
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(2) Başarı notları öğretim üyeleri tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrenci-
lerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve
bunların katsayı karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:

a) Başarı Notu Katsayı
AA 4,0
AB 3,7
BA 3,3
BB 3,0
BC 2,7
CB 2,3
CC 2,0
FF 0,0

b) Ayrıca, aşağıdaki harf notları da bulunur: 
1) G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi, 
2) DV: Devamlı,
3) P: Ders devam ediyor, 
4) R: Tekrar, 
5) N: Kredisiz ders, 
6) E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik, 
7) DZ: Devamsız,
8) T: Transfer, 
9) V: Dersten çekilmiş, 
10) KL: Kaldırıldı,
11) SD: Sorumlu değil,
12) Y: Kredisiz dersleri başarı ile tamamlamış,
13) Z: Kredisiz dersleri başaramamış.
(3) Öğrenciler derse devam yükümlülüğünü yerine getirmek durumundadırlar. Öğren-

ciler, ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının belirlediği ilkeler doğrultusunda
derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim
elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam
durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(4) Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Uzaktan
eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetleri ilgili bölüm
başkanlığı tarafından belirlenir ve dönemin ilk haftasında ilan edilir.

(5) Seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile yüksek lisans ve doktora tez
çalışmalarındaki başarı durumlarında Y ve Z harf notları kullanılır.

(6) Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, başarı no-
tunun en az CC olması gerekir. Bir dersten alınan FF notu, öğrencinin ilgili dersten başarısız
olduğunu gösterir. Bir zorunlu dersten başarısız olan öğrenci, o dersi ilk açıldığı yarıyılda oto-
masyon sisteminde kaydolarak tekrar eder. Bir seçmeli dersten başarısız olan öğrenci ise, bu
ders yerine danışmanının onayladığı herhangi bir seçmeli dersi alabilir. Başarısız olduğu seç-
meli dersin yerine başka bir seçmeli ders almak isteyen öğrenci, bu talebini, danışmanının ona-
yını içeren bir dilekçe ile ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar Enstitüye bildirmek zorun-
dadır. Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen ders değişiklik talebi, Enstitü tarafından
otomasyon sistemine işletilerek öğrencinin kayıt işlemleri tamamlanır.
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(7) Not yükseltme amacıyla ders tekrar edildiğinde devam zorunluluğu aranmaz ve o
dersten alınan son not geçerli olur. Not yükseltmek amacıyla bir seçmeli dersi tekrarlayacak
öğrenci, bu seçmeli ders yerine danışmanının onayladığı herhangi bir seçmeli dersi alabilir. 

(8) Öğrencilerin yarıyıl sınavlarına girebilmeleri için devam yükümlülüğünü yerine ge-
tirmeleri gerekir. Devam yükümlülüğü derslere en az %70 oranında katılmakla yerine getirilir.

Notların dönüştürülmesi
MADDE 13 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların dönüştürülme-

sine ilişkin esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Sınavlara itiraz 
MADDE 14 – (1) Sınavlara itiraz, sadece maddi hata nedeniyle ve sınav sonuçlarının

Öğrenci Bilgi Sistemi sayfasından ilanını izleyen 5 iş günü içinde, enstitüye yazılı başvuru
yolu ile yapılabilir. İtirazlar, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılan incelemeden son-
ra, karara bağlanarak enstitüye bildirilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılan in-
celemeden sonra karara bağlanır.

Öğrenim haklarının saklı tutulması 
MADDE 15 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerden birine dayalı olarak öğrencinin öğren-

cilik hakları saklı tutulabilir. Öğrencinin mazeretini belirten belgeler, düzenlenme tarihinden
itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilir ve talep, enstitü yö-
netim kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrencinin saklı tutulan süresi, azami öğrenim süre-
sinden sayılmaz.  

Kayıt yenileme ve ders değiştirme
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde her yarıyıl

kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrencinin yarıyıl kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için mali
yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, öğ-
rencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğretim ücretini
ödeyerek kayıt yenileyen öğrenci, daha önce aldığı, fakat başarısız olduğu dersler öncelikli ol-
mak üzere, o yarıyıl için ders seçimini yapar ve danışmanın onayı ile ders kaydını yaptırır.

(3) Akademik takvimde belirtilen ders kaydı ve ders ekleme/bırakma süresi sonunda
yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, derslere ve sınavlara giremez. Öğrencilik haklarından
faydalanamaz. Bu süre, öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

(4) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde, da-
nışmanının onayı ile kaydolduğu derslerden en çok iki dersi bırakabilir ve yeni dersler alabilir.
Ancak, daha önce aldığı ve başarısız olduğu dersleri bırakamaz.

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

Kayıt dondurma
MADDE 17 – (1) Öğrencinin başvurusu ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğre-

nim süresi boyunca, her seferinde bir yarıyıldan az olmamak üzere, tezli yüksek lisans öğren-
cileri en fazla iki yarıyıl, tezsiz yüksek lisans öğrencileri en fazla bir yarıyıl, doktora öğrencileri
ise en fazla dört yarıyıl kayıt dondurabilirler. Askerlik, mahkûmiyet ve tutukluluk durumlarında,
kayıt dondurma süresi bu hallerin süresi kadardır.

(2) Kayıt dondurma halinde, öğrencilerden enstitüye kayıt olunurken alınan belgeler
iade edilmez. Kayıt dondurulan süre, öğrencinin öğrenim süresine dahil edilmez. Kaydın don-
durulduğu süre boyunca öğrenci eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz.
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(3) Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın ba-

şından itibaren öğrenciliğine devam eder.

Kayıt silme talebi 

MADDE 18 – (1) Öğrencinin yazılı istekte bulunması durumunda, kayıtlı olduğu prog-

ramla ilişiği kesilir. 

Programların belirlenmesi, içeriği ve koordinasyonu

MADDE 19 – (1) Enstitüye bağlı hangi anabilim dallarında ve hangi yarıyılda program

açılacağı, açılan programların nasıl yürütüleceği, bir programda hangi derslerin yer alacağı,

derslerin kapsamları ve ders seçimine ilişkin kurallar ilgili anabilim dalının önerisi, enstitü ku-

rulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Ders kredileri, YÖK’çe ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yük-

seköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati

göz önünde tutularak enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ders prog-

ramları, öğrencilerin her yarıyıl en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde düzenlenir.

Bir programda yer alan her dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ilgili kayıt dönemi

öncesinde Öğrenci Bilgi Sistemi kullanılarak ilan edilir.

(3) Bir programdaki dersler zorunlu veya seçmeli olabilir. Her ders bir yarıyıllıktır. Her

seçmeli ders için asgari ve azami kontenjan belirlenir. Asgari kontenjanı sağlamayan seçmeli

dersler açılmaz. Kayıt yenileme döneminde öğrencinin seçmiş olduğu ders asgari kontenjanın

sağlanmaması nedeniyle açılmazsa, öğrenci bu şartı sağlayan seçmeli dersler arasından danış-

manının onay verdiği bir dersi ders alma/bırakma döneminde seçer.

(4) Öğrenciler, danışmanlarının önerileri ve anabilim dalı başkanlıklarının uygun bul-

ması halinde enstitünün farklı programlarından en çok iki ders alabilirler. Öğrencilerin, Üni-

versitenin diğer enstitülerinden veya diğer üniversitelerin lisansüstü programlarından ders ala-

bilmeleri için, danışmanlarının önerisi, anabilim dalının onayı ve enstitü yönetim kurulunun

izni gerekir. Bir öğrencinin doktora öğreniminde alacağı derslerin, lisansüstü düzeyde ve daha

önce alınmamış olması gerekir.

Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş

MADDE 20 – (1) Bir tezsiz yüksek lisans programından bir tezli yüksek lisans prog-

ramına geçişte kabul edilecek öğrenci sayısı, geçiş yapılmak istenen tezli yüksek lisans prog-

ramının aynı dönemde ilan edilen kontenjanının %20’sini aşmayacak şekilde, ilgili anabilim

dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Bu şekildeki geçişler tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ile aynı dö-

nemde ve aynı usuller uygulanarak yapılır.

(3) Geçiş yapan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldığı derslerin, tezli

yüksek lisans programındaki dersler yerine sayılabilmesi için ders intibakı ilgili anabilim dalı

tarafından yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programlarının amacı, öğrencinin bilimsel araş-

tırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme

yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
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(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 kredisiz olup “başa-
rılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim
dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi dahil en az sekiz ders ve
tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması koşuluyla, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversite bün-
yesinde verilen lisans veya lisansüstü derslerinden ya da başka bir yükseköğretim kurumunda
verilen lisansüstü derslerden seçilebilir.

Süre
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi; hazırlık sınıfla-

rında geçen süre hariç, öğrencinin her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın,
derslerin tamamlanması için en çok dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda programda yer alan dersleri tamamlamakla birlikte 2,75/4,00
GNO altında olan ve seminer dersinden başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği ke-
silir. 

Danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 23 – (1) Yüksek lisans programına kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili

anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar bir danışman atanır. Danışmanı olmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini ilgili
anabilim dalı başkanı yürütür.

(2) Danışman, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından atanır. Tez çalışmasının
konusuna göre Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde,
anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararıyla başka bir yükseköğ-
retim kurumundan bir öğretim üyesi de eş danışman olarak atanabilir.

(3) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu en geç üçüncü yarıyılın
ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile kesinleşir. Öğrencinin kayıt yenileme işlemlerinin gerektiği gibi yürütülmesi ve tez çalış-
masının yönetilmesi danışmanın görevidir.

(4) Teze kayıtlı olan her öğrenci, her yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir faaliyet ra-
poru sunmakla yükümlüdür. Öğrencinin faaliyetleri danışmanı tarafından Öğrenci Bilgi Siste-
minde Y veya Z olarak değerlendirilir. İki yarıyıl üst üste faaliyet raporu teslim edilmemesi ya
da öğrencinin başarısız bulunması durumunda danışman öğretim üyesi öğrencinin danışman-
lığından çekilebilir, tez konusu değiştirilebilir.

(5) Gerekli hallerde, her yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar mevcut da-
nışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
danışman değişikliği yapılabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini enstitünün tez

yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlayıp jüri önünde sözlü olarak savunmak üzere
danışmana sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı olarak belirttiği görüşü
ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz ko-
nusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir.
Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
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(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun

kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak

üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.

(3) Öğrencinin tezini, enstitü tarafından jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren

en geç bir ay içerisinde savunması gerekir. Tez savunması tarihi danışman tarafından diğer jüri

üyelerinin görüşü alınarak belirlenir ve enstitüye bildirilir. Tez savunması, tez çalışmasının su-

nulması ile bunu izleyen soru-cevap aşamasından oluşur. Tez savunması, sadece dinleyici ola-

rak katılacak öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarının katılımına açık-

tır.

(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul,

ret veya düzeltme kararı verir ve bu karar tez savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tu-

tanakla bildirilir. 

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Düzeltme kararının verilmesinden sonra en geç

üç ay içinde düzeltmeleri yaparak savunmaya girmeyen veya düzeltmeleri yaparak girdiği sa-

vunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir.

(7) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, yürütülmekte olan ve içerik

açısından uygun görülen bir tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve

benzeri gereklerinin yerine getirilmesi kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması veri-

lebilir.

(8) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci savunmada kabul edilmiş yüksek lisans te-

zinin ciltlenmiş ve onaylanmış üç nüshasını savunma tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye

teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay

daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar dip-

lomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süreyi doldurduğu takdirde

Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenciye, yükümlülüklerini yerine

getirmiş olması koşuluyla ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans diploması verilir.

(2) Diploma hazırlanıncaya kadar sadece bir defa geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(3) Yüksek lisans diploması hakkı kazanan öğrenci adına diploma enstitü tarafından

düzenlenir. Diplomada öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının ve programın YÖK tarafın-

dan onaylanmış adı yer alır. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüs-

hasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) Diploma ile birlikte verilen diploma ekinde öğrencinin aldığı dersler, bu derslerin

başarı notları yer alır.

(5) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre ikinci nüsha ve-

rilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik

ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e

gönderilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı, öğrenciye mesleki ko-

nuda derin bilgi kazandırmak ve bilginin nasıl uygulanacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programları toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda
dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek
zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Süre
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, her dönem için

öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl olup, program en çok
üç yarıyılda tamamlanır.

(2) Üç yarıyıl sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına kaydını yaptıran her öğrenci için,

anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç ilk yarıyıl sonuna kadar
bir danışman atanır. Öğrencinin kayıt yenileme işlemlerinin gerektiği gibi yürütülmesi ve proje
çalışmasının yönetilmesi danışmanın görevidir. Danışmanı olmayan öğrencilerin kayıt yenileme
işlemlerini program koordinatörü yürütür.

(2) Danışman, Üniversitede görevli öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri
arasından atanır. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile her yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna ka-
dar danışman değişikliği yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Öğrencinin, ikinci veya üçüncü yarıyılın ders alma/bırakma dönemi

sonuna kadar proje dersine kayıt yaptırması ve yarıyıl sonunda projesini enstitünün öngördüğü
koşullara uygun biçimde ve sayıda hazırlayarak danışmanına teslim etmesi gerekir.

(2) Dönem projesi kredisiz olup danışman tarafından Y veya Z harf notu olarak değer-
lendirilir ve enstitüye teslim edilir. Başarısız olan öğrenci sonraki yarıyılda projeye ikinci kez
kayıt yaptırır. Belirtilen süre içinde derslerini ve projesini başarı ile tamamlamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini ve projesini başarıyla tamamlayan ve projesini enstitüye teslim eden öğ-
renci, Üniversitenin diğer birimlerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşu-
luyla ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması hakkı kazanır. Diplo-
maya hak kazanılan tarih, enstitü yönetim kurulunun ilgili kararı aldığı tarihtir.

(4) Diplomaları hazırlanıncaya kadar öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere geçici
mezuniyet belgesi verilebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans diploması hakkı kazanan öğrenci adına diploma enstitü tara-
fından düzenlenir. Diplomada öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının ve programın adı yer
alır.

(6) Diploma ile birlikte verilen diploma ekinde öğrencinin aldığı dersler, bu derslerin
başarı notları yer alır.

(7) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre ikinci nüsha ve-
rilir.
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ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 30 – (1) Doktora programlarının amacı; öğrencinin bilimsel düşünceyi kav-

ramasını sağlamak, bağımsız araştırma yapmak, konuları bilimsel açıdan irdeleyerek yorum

yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel birikimi kazandırmaktır. Doktora prog-

ramı sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programları, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için

toplam yirmi bir krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir

seminer dersi, 60 AKTS kredi ile ölçülen yeterlik sınavı ve en az 120 AKTS kredi ile ölçülen

tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi kredisiz olup

“başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programlarında öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi, lisans veya yük-

sek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, anabilim dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu kararı ile uygun görülecek başka bir yükseköğretim kurumunda ve-

rilen yüksek lisans veya doktora derslerinden seçilebilir.

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

Süre

MADDE 31 – (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 derslerini tamamlamanın azami süresi, tezli yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu sü-

reler içinde programda yer alan derslerini tamamlamakla birlikte 3,00/4,00 GNO altında olan

veya seminer dersinden başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul

edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamayan öğ-

rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve tez konusu bildirimi

MADDE 32 – (1) Doktora programına kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna

kadar Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından bir danışman atanır. Tez çalışmasının ko-

nusuna göre Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, ana-

bilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararıyla başka bir yükseköğretim

kurumundan bir öğretim üyesi de eş danışman olarak atanabilir.

(2) Tez çalışmasının ve programın niteliğine göre ilgili anabilim dalı başkanlığının öne-

risi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile başka bir yükseköğretim kurumunun doktora dere-

cesine sahip öğretim elemanları arasından eş danışman atanabilir.

(3) Doktora programlarında tez yönetebilmesi için bir öğretim üyesinin, başarıyla ta-

mamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
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(4) Öğrencinin kayıt yenileme işlemlerinin gerektiği gibi yürütülmesi, yeterlik sınavına
hazırlanması ve tez çalışmasının yönetilmesi danışmanın görevidir. Danışmanlık görevi, ikinci
yarıyılın sonuna kadar ilgili program koordinatörü tarafından yürütülebilir. Danışmanı olmayan
öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini ilgili anabilim dalı başkanı yürütür.

(5) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu, en geç üçüncü yarıyılın
ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile kesinleşir.

(6) Gerekli hallerde, her yarıyılın ders alma/bırakma dönemi sonuna kadar mevcut da-
nışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 33 – (1) Derslerini en az 3,00/4,00 olacak şekilde tamamlayan öğrenci, kayıtlı

olduğu programla ilgili yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, başarısız
sayılır.

(2) Yeterlik sınavları güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kere yapılır. Bir
öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Ders aşamasını tamamlayan öğrenciler,
kayıt yenileme döneminde Öğrenci Bilgi Sistemini kullanarak doktora yeterlik aşamasını baş-
latır. Doktora yeterlik aşamasında olup yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, sınava gireceği
yarıyılın kayıt yenileme döneminin sonuna kadar, sınava gireceğini gösteren ve tez danışmanı
tarafından imzalanmış formu enstitüye teslim eder.

(3) Doktora yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun kararı ile iki eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere, ilgili anabilim
dalı başkanlığındaki öğretim üyeleri arasından seçilen beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından ol-
mak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olmadığı hu-
susunda enstitü yönetim kurulunun kararının bulunduğu durumlarda, jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşama halinde yapılır. Öğ-
rencinin başarılı olabilmesi için yazılı ve sözlü aşamaların her birinden 100 tam not üzerinden
en az 75 alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan veya yazılı sınava katılmayan öğrenciler,
sözlü sınava giremez ve başarısız sayılır. Doktora yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve
sözlü sınavlardaki başarı durumunu “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirir. Bu karar
ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içerisinde enstitüye tutanakla
bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında yazılı aşamada başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar
yazılı ve bu aşamada başarılı olduğu takdirde sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavında yazılı aşa-
mada başarılı olup sözlü aşamada başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda sadece sözlü sı-
nava girer. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencinin Üniversite 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
almasını isteyebilir. Bu durumda öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek bu ders-
leri başarmak zorundadır.
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Tez izleme komitesi
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için anabilim dalı başkanlı-

ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir ay içerisinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka biri ilgili anabilim dalından, diğeri dışından olmak üzere iki öğretim üyesi yer alır. İkinci
tez danışmanı atanmışsa komite toplantılarına o da katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin atandığı dönemi takip eden dönemlerde anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile komitede değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantıları
MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, yeterlik sınavını ta-

kip eden en geç altı ay içerisinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını
kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez
önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın bu fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğ-
renci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün
önce tez izleme komitesi üyelerine sunar. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez öneri-
sinin kabulüne, reddine veya düzeltilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay
süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili ana-
bilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci için takip eden yarıyılın ders alma/bırakma dönemi
sonuna kadar yeni danışman atanabilir ve/veya yeni tez konusu belirlenebilir. Bu durumda yeni
tez izleme komitesi atanır. Programa aynı danışmanla ve aynı konuyla devam eden öğrenci sa-
vunmada başarısız olmasından en geç üç ay sonra, danışman ve tez konusu değiştiren öğrenci
ise en geç altı ay sonra tekrar tez önerisi savunması yapar. Bu savunmada da tez önerisi redde-
dilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, takip eden ilk yarıyıldan başlamak üzere tez süresi
boyunca her yarıyıl kayıt döneminde Öğrenci Bilgi Sisteminde doktora tezine kayıt yaptırır.
Tez önerisi kabul edilen öğrencinin danışmanı tez izleme komitesini, her yarıyıl sonunda top-
lantıya davet eder. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yapılan ça-
lışmaların özetini ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez ça-
lışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme komitesine rapor
sunmayan öğrenci başarısız sayılır. Komite toplantısının sonucu ilgili anabilim dalı başkanlı-
ğınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Her başarılı tez izleme
dönemi 30 AKTS kredisi olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi raporları her yarıyıl so-
nunda enstitüye iletilmeyen öğrenciler, ilgili tez izleme döneminden başarısız sayılır.

(5) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 36 – (1) Doktora programındaki bir öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için

en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
(2) En az üç tez izleme komitesi raporunu sunmuş ve başarılı bulunmuş öğrenci, tezini

enstitünün tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlayıp jüri önünde sözlü olarak
savunmak üzere danışmana sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı olarak
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belirttiği görüşü ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Düzeltme verilen tezlerde, verilen süre içinde gerekli düzeltme yapıldıktan sonra
ikinci fıkradaki usul uygulanır.

(4) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulunun kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri
ve en az ikisi de Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur.
Danışmanın oy hakkı olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulunun karar verdiği durumlarda,
jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca varsa ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir.

(5) Öğrencinin tezini, jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içeri-
sinde savunması gerekir. Tez savunması tarihi danışman tarafından diğer jüri üyelerinin görüşü
alınarak belirlenir ve enstitüye bildirilir. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu
izleyen soru-cevap aşamasından oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez savunmasındaki başarı, 30 AKTS kredisi olarak de-
ğerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak te-
zini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilere talep etmeleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 37 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, tez savunmasına giriş tari-

hinden itibaren bir ay içinde tezi üç nüsha olarak danışmanına teslim eder. Danışman, tezin
yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ilgili
anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Birinci fıkradaki yükümlülüğünü yerine getiren öğrenci, Üniversitenin diğer birim-
lerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla ve enstitü yönetim kurulu
kararıyla doktora diploması hakkı kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine tezin ens-
titüye teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci
koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici me-
zuniyet belgesi verilebilir.

(4) Doktora diploması hakkı kazanan öğrenci adına diploma Enstitü tarafından düzen-
lenir. Diplomada öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının ve programın YÖK tarafından
onaylanmış adı yer alır. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüsha-
sının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.
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(5) Diploma ile birlikte öğrencilere diploma eki verilir.

(6) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre ikinci nüsha

belgesi verilir.

(7) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik or-

tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Üniversite tarafından

YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 38 – (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 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 yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden

yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul

edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. 

Süre

MADDE 39 – (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

Üniversitenin öngördüğü 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite

ile ilişiği kesilir. 

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

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

rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

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

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

zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Danışman atanması ve tez konusunun bildirilmesi

MADDE 40 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak kendi üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi,

proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve
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öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların ko-

nusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Da-

nışmanın, öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak

danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalış-

masının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı

atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar

yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gere-

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

kişilerden de olabilir. 

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta

yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. 

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması 

MADDE 41 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen Senato tarafından kabul edilen yazım ku-

rallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri

önünde sözlü olarak savunmakla yükümlüdür.

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

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

Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.

Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-

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

karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-

nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı

olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. 

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

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim

üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-

susunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri

altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının

sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

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

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

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

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

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

rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması

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

tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
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savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-

yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta

yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması ve-

rilir. 

Sanatta yeterlik diploması 

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen

sanatta yeterlik diploması verilir. 

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta

yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde

ilgili enstitüye teslim eden öğrenci diplomasını almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu

başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen

öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-

namaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişim programları

MADDE 43 – (1) Enstitü yönetim kurulu, öğrenci değişim programları çerçevesinde

Üniversitenin yurt dışındaki üniversiteler ile yaptığı anlaşmalarda öngörülen koşullara uygun

nitelikteki ve tez aşamasındaki yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programı öğrencile-

rinin öğrenimlerinin bir bölümünü ilgili anlaşmalar uyarınca, söz konusu üniversitelerden bi-

rinde yapmasına karar verebilir. 

(2) Öğrencinin değişim programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden hangisine

gönderilebileceği, ilgili akademik birimlerin anlaşmalı olduğu kurumlarla yapılmış sözleşme-

lere uygun olarak değerlendirilir.

(3) Öğrenci değişim programından yararlanma sürecinde, iki program arasında ders

planları uygunluğuna bakılır. Değişim programı sürecinde, öğrenim yükümlülüklerini başarıyla

yerine getirmeyen öğrencilerin durumları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak

enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve başarı durumları hakkında karar verilir.

(4) Öğrenci değişim programları çerçevesinde bir yabancı üniversitede geçirilen süreler

öğrenim süresine dahildir.

(5) Başvuru ve kabul koşulu olarak, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü

kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirli bir düzeyin üzerinde olması da dahil bu mad-

dede belirtilenlere ek koşullar konulabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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KTO-Karatay Üniversitesinden:
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/2016 tarihli ve 29660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Ka-
ratay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci mad-
desinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Üniversite, akademik izinli olan öğrenciden izinli olunan süreye ait Mütevelli He-
yet tarafından belirlenen öğrenim ücretini, öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem veya yıla
mahsup edilmek üzere talep eder.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YARATICI ENDÜSTRİLER
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/4/2012 tarihli ve 28254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Si-
nan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-
meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

KURUL KARARLARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7710 Karar Tarihi: 01.02.2018

Kurul Başkanlığının 31.01.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 31.01.2018
tarih ve 32521522-101.01.05-E.2106 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile
geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (Banka) Uyum ve İç Kontrol
Grubunca BNP Paribas Grubunun sahip olduğu ancak Bankanın konsolidasyona tabi ortaklığı
niteliğini haiz olmayan yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik şirketler nezdinde iç kontrol
ve uyum süreçlerine ilişkin destek/danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda Bankaya izin ve-
rilmesine

karar verilmiştir. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/3/2016 29660

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/9/2017 30173

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                   8 Şubat 2018 – Sayı : 30326



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7711 Karar Tarihi: 01.02.2018

Kurul Başkanlığının 31.01.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 31.01.2018

tarih ve 12509071-110.01.01[128.27]-E.2125 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Kurulun 26.05.2017 tarihli ve 7344 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Merkez

Varlık Yönetim A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yöne-

tim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (4) ve

(6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine,

- Anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca işbu Kararın

Resmî Gazete’de yayımlanmasına 

karar verilmiştir.

—— • ——
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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DANIŞTAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesinden: 

Esas No : 2017/1075 

Karar No : 2017/2144 

Konya 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/02/2017 tarih ve 2016/535 Esas, 2017/133 sayılı 

Kararı ile hırsızlık suçundan TCK'nun 142/1-e, 62. maddeleri uyarınca iki ayrı müĢtekiye karĢı    

2 yıl 6 ay hapis ve 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve yapılan istinaf 

baĢvurusu üzerine Dairemizce incelenen dosyada duruĢma açılarak yukarıda Esas ve Karar 

numarası yazılı 01/11/2017 tarihli gerekçeli karar ile Konya 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 

21/02/2017 tarih ve 2016/535 Esas, 2017/133 sayılı Kararının kaldırılarak sanık Ali HaĢsatıcı'nın 

her iki müĢtekiye karĢı iĢlemiĢ olduğu suçtan beraatine dair verilen karar, Suriye uyruklu 

müĢtekiler Abdullah ve Necah oğlu 01/01/1997 D.lu 99742965630 yabancı kimlik numaralı Halid 

Abdullah ve Mahmud ve ġehe oğlu 1998 D.lu Ahmed Cuma'ya tüm aramalara rağmen 

ulaĢılamamıĢ olduğundan gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

Gazete’de ilanen tebliğine, 

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

tebliğin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde hükmü veren Dairemize bir dilekçe verilmesi 

veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanının tutanağa geçirilip hakime onaylatılmak 

suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olduğu, temyiz edilmediği takdirde kararın 

kesinleĢmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 369 

—— •• —— 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO  : 2017/23923 

SUÇ : Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması 

MAHKEMESĠ  : Antalya 12. Asliye Ceza Mahkemesi 

SANIK : Denizhan YILMAZ (TC Kimlik No: 11836650000)  

  Antalya Ġli, DöĢemealtı Ġlçesi, Kovanlık Mah./Köy, Cilt No: 78, Hane 

No: 67, BSN: 202'de nüfusa kayıtlı Nevzat ve Sevgi oğlu, Antalya - 

20/11/1990 doğumlu, Zafer Mahallesi Mustafa Pehlivanoğlu Caddesi 

No: 27 Ġç Kapı No: 15 Kepez/Antalya adresinde oturur. 

Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık 

Denizhan YILMAZ hakkında Antalya 12. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 10/02/2015 gün 

ve 2015/54 Esas, 2015/80 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 

sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesinde eklenen son fıkrası hükmü gereğince 

Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden ve yapılan 

araĢtırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine. Tebligat 

Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra 

Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının hükmün ONANMASI, isteyen 07/11/2017 tarih ve  

8. Bölüm 2015/146068 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 1191/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

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- 
54 Kalem Komatsu Yedeği 

Alımı 
53098 2018-0182 01.03.2018-14.00 90 Gün 

2- 
7 Kalem Fıçılı Dökme Madeni 

Yağ ve Antifriz Alımı 
53106 2018-0183 01.03.2018-15.00 30 Gün 

3- 
18 Kalem Koruyucu Malzeme 

Alımı 
53113 2018-0184 01.03.2018-15.30 30 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. 1202/1-1 
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KĠġĠSEL Ġġ GÜVENLĠĞĠ VE KORUYUCU MALZEME  

TEMĠNĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüz ÇalıĢanlarına verilmek üzere (19 Kalem) KiĢisel ĠĢ Güvenliği ve 

Koruyucu Malzeme temini iĢi Açık Ġhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/57097 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi  : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü 

  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 

  ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286 416 20 01 Faks: 0286 416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüz ÇalıĢanlarına verilmek üzere 

(19 Kalem) KiĢisel ĠĢ Güvenliği ve Koruyucu Malzeme 

Temini ĠĢi. 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı Zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 28/02/2018 ÇarĢamba günü saat 15:00 

d) Dosya no : 062-KÇLĠ/2018-0046 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; 

Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ġb. TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ 

Banka hesaplarına KDV dahil 75,00 TL (posta yoluyla 85,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı 

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

zorunludur. 

5 - Teklifler 28/02/2018 ÇarĢamba günü saat 15.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 1218/1-1 
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GAYRĠMENKULLER KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Doğubayazıt Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti belediyemize ait Çiftepınar Mah. Rıfkı BaĢkaya Caddesi No: 17/10 

Doğubayazıt AlıĢveriĢ Merkezinde bulunan, 13 Dükkanın 2886 sayılı DĠK’nun 37 maddesine 

göre Kapalı Teklif Usulü ile 5 (BEġ) yıllığına kiraya verilecektir. 

2 - Ġhale 20/02/2018 Salı Günü Saat 10:00’da Belediye Meclis Salonunda Ġhale 

komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Kiralama ihalesine çıkarılacak olan dükkânlar hakkında ayrıntılı cetvel; 
 

Maliki 

Kullanım 

Amacı Bulunduğu Kat 

Bağımsız 

Bölüm Yıllık Kira Bedeli 

Geçici 

Teminat 

Ġhale 

Tarih/Saat 

DOĞUBAYAZIT 

BELEDĠYESĠ 
DÜKKAN BODRUM KAT 142,14 108.000,00 TL+KDV 16.200,00 TL 

20/02/2018 

10:00 

DOĞUBAYAZIT 

BELEDĠYESĠ 
DÜKKAN BODRUM KAT 99,05 83.400,00 TL+KDV 12.510,00 TL 

20/02/2018 

10:15 

DOĞUBAYAZIT 

BELEDĠYESĠ 
DÜKKAN ZEMĠN KAT 98,51 82.680,00 TL+KDV 12.402,00 TL 

20/02/2018 

10:30 

DOĞUBAYAZIT 

BELEDĠYESĠ 
DÜKKAN ZEMĠN KAT 104,08 87.480,00 TL+KDV 13.122,00 TL 

20/02/2018 

10:45 

DOĞUBAYAZIT 

BELEDĠYESĠ 
DÜKKAN ZEMĠN KAT 103,23 86.760,00 TL+KDV 13.014,00 TL 

20/02/2018 

11:00 

DOĞUBAYAZIT 

BELEDĠYESĠ 
DÜKKAN ZEMĠN KAT 197,12 120.000,00 TL+KDV 18.000,00 TL 

20/02/2018 

11:15 

DOĞUBAYAZIT 

BELEDĠYESĠ 
DÜKKAN ZEMĠN KAT     53,3 42.000,00 TL+KDV 6.300,00 TL 

20/02/2018 

11:30 

DOĞUBAYAZIT 

BELEDĠYESĠ 
DÜKKAN 1 KAT 97,84 82.200,00 TL+KDV 12.330,00 TL 

20/02/2018 

11:45 

DOĞUBAYAZIT 

BELEDĠYESĠ 
DÜKKAN 1 KAT 104,08 87.480,00 TL+KDV 13.122,00 TL 

20/02/2018 

13:15 

DOĞUBAYAZIT 

BELEDĠYESĠ 
DÜKKAN 1 KAT 103,23 86.760,00 TL+KDV 13.014,00 TL 

20/02/2018 

13:30 

DOĞUBAYAZIT 

BELEDĠYESĠ 
DÜKKAN 1 KAT 111,78 94.200,00 TL+KDV 14.130,00 TL 

20/02/2018 

13:45 

DOĞUBAYAZIT 

BELEDĠYESĠ 
DÜKKAN 1 KAT 106,11 89.160,00 TL+KDV 13.374,00 TL 

20/02/2018 

14:00 

DOĞUBAYAZIT 

BELEDĠYESĠ 
DÜKKAN 1 KAT 212,24 144.000,00 TL+KDV 21.600,00 TL 

20/02/2018 

14:15 

 

4 - Ġhaleye Katılmaya ĠliĢkin Hususlar 

a) Kanuni ikametgâhı olması. 

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

elektronik posta adresi. 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

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

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

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

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

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

d) Geçici teminat bedeli Ġstekliler teklif ettikleri 5 (BEġ) yılık kira bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Ġsteklilerin 

belediyemizde bulunan alacakları teminat olarak kabul edilmeyecektir. 

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

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

g) Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

h) Ulusal marka haline gelmiĢ, alıĢveriĢ merkezlerinde kendi markasıyla asgari 30 (otuz) 

mağazası bulunan ulusal bazda satıĢ yapan marka Ģartı aranan ürünlerin satılacağı iĢ yerlerine 

talip olanlar, hangi markaları satacaklarını ve bu markaların kendisine ihale kaldığında satıĢının 

yapılacağına dair ilgili firmadan taahhüt belgesi ibraz etmek zorundadır. Ana firmalar için bu 

taahhüde gerek olmayacaktır. 

i) Belediyeye borcu olmadığına dair; belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmıĢ 

borcu yok yazısı 

j) Bütün hükümleri okunmuĢ imzalanmıĢ kira Ģartnamesi 

5 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na göre düzenlenmiĢ olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması 

gerekmektedir. 

6 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve verilen teklifleri kabul edip etmemekte serbesttir. 

7 - Yüklenici firma kirayı 2 (Ġki) ay ödemediği takdirde yükleniciye tebligat gönderilerek 

sözleĢmesi fesih edilir. Hiçbir ġekilde hak iddia edemez. 

8 - Ġhale dosyası Doğubayazıt Belediye BaĢkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

250,00 TL karĢılığında satın alınacak ve aynı adreste görülebilecektir. 

9 - Teklifler ihale saatine kadar Doğubayazıt Belediye BaĢkanlığı (Meclis Salonuna) 

verilebilir. Ġhale saatinde Komisyona ulaĢmak kaydıyla posta vasıtasıyla gönderilecek teklifler 

kabul edilecektir. 

10 - Kiraya verilecek olan dükkânların kira bedeli yukarda belirtilen taban aylık kira 

üzerinden veya cirosunun %6’sından (hangisi yüksekse) herhangi biri olmak kaydı ile kira 

tabanını korumak üzere kiralanacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 1242/1-1 
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HĠDROJEOLOJĠ AMAÇLI SONDAJ HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Hidrojeoloji Amaçlı Sondaj Hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/55801 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : --- 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) : --- 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

  8.685 m Tekirdağ Ġli Merkez ve Malkara Sahaları 

Hidrojeolojik Amaçlı Pompaj Kuyuları ve Pompa 

Testleri  

  29.105 m Tekirdağ Ġli Merkez ve Malkara Sahaları 

Hidrojeolojik Amaçlı Gözlem Kuyuları (Metrajlar 

birden fazla lokasyonda gerçekleĢtirilecektir).  

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır. 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 

tebliğinden) itibaren, 15 (onbeĢ) takvim günü içinde 

iĢyeri teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır ĠĢin süresi iĢe 

baĢlama (ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) 

tarihinden itibaren 360 (üçyüzaltmıĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati : 19/02/2018 - 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

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

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

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

kriterler: 

4.2.1. Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

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

4.3.1. Ġdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten(Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın 

alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede 

iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 1203/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Çekmeköy Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmaz 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. Ġhale, Merkez 

Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No: 5 Çekmeköy/Ġstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 

3. Kattaki Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

 

Mahalle Pafta Ada Parsel 

Parsel 

Alanı (m²) Ġmar Durumu 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

Ġhale 

Tarih ve 

Saati 

MERKEZ F22D24B1D --- 3198 
3007.11 

m
2
 

E=1.20 

Hmax=4 Kat 

Ġrtifalı Özel 

Ticaret+ 

Konut Alanı 

12,028,440.00 

TL. 

360,840.00 

TL. 

22.02.2018 

09:30 

 

2 - ġartname bedeli 750,00 TL (Yedi Yüz Elli Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi 

Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir. 

3 - Ġhaleye Katılabilme ġartları; Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin tekliflerini aĢağıdaki 

belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir. 

A. Gerçek KiĢilerden;  

Ġkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli Ġmza Beyannamesi, Geçici 

Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet 

edene ait noter tasdikli imza sirküleri. 

B. Tüzel KiĢilerden;  

Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya 

Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, Ġdare 

Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmıĢ tüzel kiĢinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, ġirketlerden; Noter tasdikli imza 

sirküleri, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmıĢ kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza sirküleri, 

Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kiĢiyi belirten karar defterinin ilgili 

sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; 

dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet 

edene ait imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu. 

C. Ortak GiriĢimlerden;  

Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi, Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel 

kiĢilerin her biri için, iĢbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri 

zorunludur. 
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Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine iliĢkin kanuni Ģartları 

taĢımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kiĢi olması 

durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, iĢbu belgeler yurtdıĢında 

düzenlenmiĢ ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya 

apostil Ģerhini havi olması gereklidir.  

4 - 2886 sayılı Devlet Ġhale Yasasının 6. maddesindeki kiĢiler veya 83. maddesinde 

belirtilen yasak fiil ve davranıĢta bulunan kiĢiler ihaleye katılamazlar.  

5 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale Ģartnamesinde 

belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda 

belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye BaĢkanlığı, Merkez Binası 3. Katta 

bulunan Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karĢılığında teslim etmeleri 

gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır.  

6 - MüĢteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beĢ) takvim günü 

içinde ihale bedeli ile taĢınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri 

ödeyecektir. 

7 - Bu ilan kapsamında yapılacak olan satıĢ iĢlemlerinde 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu 

hükümleri uygulanır. Ġhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

 1194/1-1 

—— • —— 

ÖN YETERLĠK ĠLANI 

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

―UHeM Hesaplama Kabiliyetini Arttırmak Üzere Sunucu Sistemleri ve Gerekli 

Ekipmanların Alımı (2018)‖, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 

4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnameni 19’uncu 

maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik 

değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale kayıt numarası : 2018/52798 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ĠTÜ Rektörlüğü Ayazağa YerleĢkesi Maslak/Ġstanbul 

b) Telefon ve faks numarası : 0212 285 6949 - 0212 285 6724 

c) Elektronik posta adresi : kulh@itu.edu.tr 

2 - Ön yeterlik konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve konusu : UHeM Hesaplama Kabiliyetini Arttırmak Üzere Sunucu 

Sistemleri ve Gerekli Ekipmanların Alımı 

b) Miktarı : 14 Kalem 

c) Teslim edileceği yer : ĠTÜ Ayazağa Kampüsü, Ulusal Yüksek BaĢarımlı 

Hesaplama Merkezi (UHEM), Maslak/Ġstanbul 

d) Süresi : SözleĢme imzalandığı tarihten itibaren 6 haftadır. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : ĠTÜ Rektörlüğü, Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi, Maslak/Ġstanbul 

b) Tarihi ve saati : 27.02.2018 Salı, saat 14.00 
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4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı. 

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

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.  

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

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

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.  

4.1.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen baĢvuru mektubu. 

4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen taahhütname. 

4.1.6. Ġhale dokümanı satın aldığına dair belge. 

4.1.7. Ġsteklinin teknik Ģartnamede bulunan maddelere vereceği cevapları gösteren 

dokümanlar  

4.1.8 Ġsteklinin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde, kesin kabul 

iĢlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dıĢında, kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında gerçekleĢtirilen, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere 

iliĢkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. 550.000.-TL’den az olmamak üzere, 

ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin 

sunulması gerekir. 

4.1.9. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

5 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 150.- TL 

bedelle satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik baĢvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar ĠTÜ 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/Ġstanbul adresine elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 1209/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

AĢağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85325 Nolu parselasyon planı 

Etimesgut Belediye Encümeninin 05.12.2017 tarih ve 1980/3072 sayılı kararı ile uygun görülerek, 

Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 11.01.2018 tarih ve 84/157 sayılı kararlarıyla 

onaylanmıĢ olup, 3194 sayılı Ġmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 08.02.2018 tarihinde 

müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

85325 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Elvan Mahallesi Ġmarın 46009 ada 1 parsel. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 1115/1-1 

—— • —— 
İpsala Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGATTIR 

AĢağıda ad ve soyadları belirtilen Ģahıslar tarafından yurdumuza geçici olarak getirilen 

araçların süresi içinde yurt dıĢı edilmediği ve halen Türkiye’de bulundukları anlaĢıldığından, 

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238’nci maddesi ve Geçici Ġthal Edilen Kara TaĢıtlarına ĠliĢkin 

Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin 20/2’nci maddesi uyarınca isimlerinin karĢılarında 

gösterilen para cezalarının tatbikine karar verilmiĢ olup, söz konusu cezaların tebliğ tarihinden 

itibaren (30) gün içinde ödenmesini; bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; 4458 sayılı Gümrük 

Kanununun 242’nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu; Ceza ödenmediği takdirde 

6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği; 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

Sıra 

No 

Ceza 

Kararının 

Tarihi 

Ceza Kararının 

Sayısı Adı Soyadı 

Aracın 

Plakası 

Pasaport 

No 

Aracın 

Giriş 

Tarihi 

Ceza 

Tutarı 

(TL) 

1 29.01.2018 18220500CK000109 ILIYA SHIKOV PB2262CX 382433301 13.10.2017 2425,54 

2 29.01.2018 18220500CK000106 ILIYA SHIKOV PB2262CX 382433301 13.10.2017 2425,54 

3 29.01.2018 18220500CK000112 GORAN RUMENOV SAVOV PB2262CX 99661292824 13.10.2017 2425,54 

 1105/1-1 

—— • —— 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. (TEĠAġ) Genel Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı’na GiriĢ 

Sınavı ile 10 MüfettiĢ Yardımcısı alınacaktır. 

I - YAZILI SINAVIN TARĠHĠ ve YERĠ 

Sınav, 07 Nisan 2018 Cumartesi günü 09.00 - 12.00 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında 

―TEĠAġ Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 Balgat/Çankaya/ 

ANKARA‖ adresinde yapılacaktır. 

II - SINAVA KATILABĠLME ġARTLARI 

1) ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, KPSS P-48 

puan türünden 75 ve daha yüksek puan almıĢ olmak ve sınava baĢvuran adaylar arasında en 

yüksek puan sıralamasına göre ilk 200 kiĢi içinde bulunmak (EĢit puan almıĢ olmaları nedeniyle 

son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava 

çağrılacaktır). 

2) 2016, 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavında (YDS) Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az 60 puan veya 

2016, 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan diğer yabancı dil seviye tespit sınavlarından 

ÖSYM'nin buna denkliğini kabul ettiği puanı almıĢ olmak. 
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3) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taĢımak. 

4) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak (01 Ocak 1983 ve daha 

sonra doğanlar sınava girebileceklerdir). 

5) Eğitim süresi en az 4 yıl olan Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ġktisat, ĠĢletme, Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı 

fakültelerden birini bitirmiĢ olmak. 

6) TEĠAġ Genel Müdürlüğü MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ Sınavına bir defadan fazla 

katılmamıĢ olmak. 

7) TEĠAġ dıĢında herhangi bir kuruma karĢı hizmet taahhüdünde bulunmamak. 

8) Askerliğini yapmıĢ, erteletmiĢ veya askerlikten muaf olmak. 

9) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak. 

10) Sicil, tutum ve davranıĢları bakımından MüfettiĢliğe engel bir hali bulunmamak. 

11) BaĢvuru formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde ―Sınav BaĢvurusu‖ 

bölümünde belirtilen adrese ulaĢtırmıĢ olmak. 

III - SINAV BAġVURUSU 

BaĢvurular, 19 ġubat 2018 Pazartesi günü baĢlayacak olup 09 Mart 2018 Cuma günü saat 

16.30’a kadar ―Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. Genel Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 

Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 A Blok (Kat: 15) (06520) Balgat/ 

Çankaya/ANKARA‖ adresine Ģahsen veya posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan 

baĢvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra ulaĢan 

baĢvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

IV - BAġVURU SIRASINDA ĠSTENEN BELGELER 

1) Sınav BaĢvuru Formu (www.teias.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Bütün 

yazılı tebligatlar bu formda belirtilen adrese yapılacaktır). 

2) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç Belgesi. 

3) Yabancı dil (Ġngilizce, Fransızca, Almanca) puanını gösterir belge. 

4) Yüksek Öğrenim Kurumu diploması, bitirme belgesi veya ilgili mercii tarafından tasdik 

edilmiĢ denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Diploma veya bitirme belgesinin baĢvuru 

esnasında aslının ibraz edilmesi halinde sureti TEĠAġ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca da 

onaylanabilecektir). 

5) Sınav tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiĢ iki adet renkli vesikalık fotoğraf. 

6) Eksik belgelerle yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmıĢ olsalar dahi, 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaĢılanların; sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, 

atamaları yapılmıĢ olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak talep 

edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere 

Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. 

V - SINAV GĠRĠġ BELGESĠ 

1) Sınava katılma Ģartlarını taĢıyan adaylar 23 Mart 2018 Cuma günü ―www.teias.gov.tr‖ 

internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

2) Sınava katılma Ģartlarını taĢıyan adayların Sınav GiriĢ Belgeleri, 26 Mart 2018 - 06 

Nisan 2018 tarihleri arasında saat 16.30’a kadar ―Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. Genel Müdürlüğü 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 A Blok (Kat: 15) 

Balgat/Çankaya/ANKARA‖ adresinden adaylara Ģahsen teslim edilecektir. Alınmayan Sınav 

GiriĢ Belgeleri, sınav günü de sınav salonunda temin edilebilecektir. 

3) Adaylar sınava, TEĠAġ tarafından verilecek fotoğraflı ―Sınav GiriĢ Belgesi‖ ile kimlik 

tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ile gireceklerdir. 
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VI - MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI KONULARI 

1) HUKUK 

a) Anayasa Hukuku 

b) Ceza Hukuku : (Ceza Kanunun Genel Hükümler BaĢlıklı 1 inci Kitabı ve Devlet Ġdaresi 

Aleyhine ĠĢlenen Cürümler) 

c) Medeni Hukuk: (Genel Esaslar ve Ayni Haklar) 

d) Borçlar Hukuku: (Genel Hükümler) 

e) Ticaret Hukuku: (Ticari ĠĢletme, ġirketler ve Kıymetli Evrak) 

f) ĠĢ Hukuku 

g) Ġcra Ġflas Hukuku 

2) ĠKTĠSAT 

Ġktisat teorisi ve politikası, para, banka kredi, konjonktür, milli gelir, uluslararası 

ekonomik iliĢkiler ve kurumlar, güncel ekonomik sorunlar. 

3) MALĠYE 

Maliye teorisi ve maliye politikası, Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları, kamu 

giderleri ve gider konularının esasları, bütçe ve bütçe çeĢitleri, kamu borçları, 

4) MUHASEBE 

a) Genel Muhasebe, 

b) Mali Analiz Teknikleri, 

VII - SINAVIN ġEKLĠ VE DEĞERLENDĠRME 

1) GiriĢ sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test 

usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda baĢarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar. 

2) GiriĢ sınavında tam not; yazılı ve sözlü sınavlarda 100 puandır. 

3) Yazılı sınavda baĢarılı sayılabilmek için sınav gruplarından alınan notların her birinin 

100 tam puan üzerinden 60’tan ve ortalamasının da 65’ten aĢağı olmaması gerekir. 

4) Sözlü sınava, yazılı sınavda baĢarılı olan adaylar arasında en yüksek baĢarı puanını 

almıĢ ilk 20 aday çağrılacaktır. (Yazılı sınavda eĢit baĢarı puan almıĢ olmaları nedeniyle 20. aday 

sayısının birden fazla olması halinde, bu baĢarı puanına sahip adayların tümü sözlü sınava 

çağrılacaktır). Diğerleri için yazılı sınav sonuçları kazanılmıĢ hak sayılmaz. 

5) Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava çağrılacakların listesi, ―www.teias.gov.tr‖ 

internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca yazılı bildirim 

yapılır. 

6) Sözlü sınav, yazılı sınav gruplarına giren konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca, 

adayların zekâ, ifade ve temsil kabiliyeti ile tutum ve davranıĢları gibi kiĢisel nitelikleri de göz 

önünde bulundurulur. 

7) Sözlü sınavı baĢarmıĢ sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam 

puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65’ten aĢağı olmaması Ģarttır. 

8) BaĢarı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. 

9) Sınavda baĢarı gösterenlerin sayısı, alınacak MüfettiĢ Yardımcısı sayısından fazla 

olursa baĢarı notu üstün olanlar tercih edilir. BaĢarı notunun eĢitliği halinde; yabancı dil notu 

üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmıĢ hak sayılmaz. 

10) GiriĢ sınavını kazanan adaylar, www.teias.gov.tr adresinde ilan edilir ve ayrıca 

kendilerine TEĠAġ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca gerekli tebligat yapılır. 

11) Sınavla ilgili (0312) 203 85 46 - 203 85 51 no.lu telefonlardan bilgi alınabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1257/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1255/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1255/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1255/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1255/4/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1217/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/279477 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı T.ġ.F.A.ġ. Ağrı ġeker Fabrikası Ġl/Ġlçe Merkez / AĞRI 

Adresi 
Ağrı ġeker Fabrikası YaĢar Kemal 

Cad. 5. Km  
Tel-Faks 0 472 215 38 46 / 0 472 215 35 80 

Posta 

Kodu 
04100 E-Mail agriseker@turkseker.gov.tr 

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

Adı/Unvanı PINAR ÇĠNAR  

Adresi 
Sıtkiye Mah. 713. Sk. No: 3/4 

Merkez/AĞRI 
 

T.C. Kimlik No. 16270405926  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Birliği 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 04/17089  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

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. 

 1248/1-1 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili 

Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan Ģartlara haiz aylık yönünden ―4857 

sayılı ĠĢ Kanunu‖ hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. BaĢvuruda Gerekli 

Belgeler; 

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen Ģekilde yayınlardan birini 

baĢlıca araĢtırma eseri olarak ve baĢvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 

çekilmiĢ 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiĢ, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 

kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik baĢvuruları için uygulamaya koyduğu 

asgari baĢvuru koĢullarını sağlamıĢ olmak koĢulu ile baĢvurdukları bölümü belirten dilekçe, 

özgeçmiĢ, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 

çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki Ģartları sağlamaları 

gerekmekte olup, baĢvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 

cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS 

veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiĢ, yayın listesi ve yayınlardan oluĢan dosyayı 4 (dört) 

takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edil 

ip adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dıĢından almıĢ olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmıĢ olması gerekmektedir. BaĢvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne Ģahsen veya posta ile yapılacaktır. 

Ġlgililere duyurulur. 
 

Fakülte-Bölüm 

Kadro Unvanı-Adedi 

Aranan Nitelikler Prof. Doç. Yrd. Doç. 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Maliye 2 2 2 
Maliye alanında doktora yapmıĢ veya bu 

alanda eserler vermiĢ olmak. 

Ekonomi ve Finans 2   
Yeni Çağ Tarihi alanında doktora yapmıĢ 

veya bu alanda eserler vermiĢ olmak. 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

Çocuk GeliĢimi  2 2 

Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi alanında 

doktora yapmıĢ veya bu alanda eserler 

vermiĢ olmak. 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Biyokimya   2 

Anorganik Kimya alanında doktora 

yapmıĢ veya bu alanda eserler vermiĢ 

olmak. 
 

BaĢvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., 

Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2018 - 198 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.01.2018 - 3070 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Boğazlıyan Ġlçesi, Yoğunhisar Köyünde bulunan ve Devletin Hüküm ve 

Tasarrufu altındaki kadastro harici alanda yeralan 15 adet ―Yoğunhisar Tümülüsleri‖nin   

kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve kadastral haritada gösterildiği Ģekli 

ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; bu alanlarda koruma 

amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 

ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve Kullanma 

KoĢullarının geçerli olduğuna; kaçak kazı yapanlar hakkında yasal iĢlem baĢlatılmasına; can ve 

mal güvenliği tehlikesi arzeden kaçak kazı çukurlarının adli makamlarca uygun görülmesi 

durumunda Müze denetiminde yerel yönetimlerce kapatılabileceğine; bu alanlarda daha fazla 

kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili Kaymakamlıkça 

alınması ve söz konusu taĢınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesinin 

sağlanması gerektiğine  karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2018 - 198 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.01.2018 - 3077 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Yenifakılı Ġlçesi, Altındağ Mahallesinde bulunan, Hazineye ait 209 ada, 17 ve 

433 parselin bir kısmı ile Yenifakılı Belediyesine ait 209 ada, 13 ve 14 parsellerin bir kısmında 

yeralan 7 adet ―Bardakçı Mevkii Tümülüsleri‖nin kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

koordinatlandırıldığı ve 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 209 ada, 13,14,17 ve 433 parsellerin tapu 

kütüğü beyanlar hanesine ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 

13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği 

verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece 

arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.01.05 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2018 - 140 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2018 - 1973 KARS 

Kars Ġli, Akyaka Ġlçesi, ġahnalar Köyünde yer alan ve 120 ada, 5 parsel numaralarında 

kayıtlı, mülkiyeti ġahnalar Köy Tüzel KiĢiliğine ait, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan 

tescilli taĢınmazın koruma grubunun, koruma alanının belirlenmesine ve tescil fiĢinin 

güncellenmesine iliĢkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

03.12.2004 tarih ve 44 sayılı kararı, 02.11.2006 tarih ve 436 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 15.11.2017 tarih ve 1896 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.11.2017 tarih ve 2063 sayılı raporu okundu.  

Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars Ġli, Akyaka Ġlçesi, ġahnalar Köyünde yer alan ve 120 ada, 5 parsel numaralarında 

kayıtlı, mülkiyeti ġahnalar Köy Tüzel KiĢiliğine ait, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan 

tescilli taĢınmazın koruma grubunun, koruma alanının belirlenmesine ve tescil fiĢinin 

güncellenmesine iliĢkin; söz konusu tescilli taĢınmazın koruma grubunun Kültür Varlıklarının 

Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince koruma II. 

Grup yapı olarak belirlenmesine, koruma alanının ise ekte koordinatlı kadastral haritadaki Ģekliyle 

belirlenmesine ve yeni düzenlenen tescil fiĢinin uygun olduğuna, tescilli taĢınmaz ve koruma 

alanı içerisinde yapılacak herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz 

vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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YÖNETMELİKLER
— İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
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– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
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