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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
Eskişehir Teknik Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Teknik Üniversitesinde örgün
ve/veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlara ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim dalı: Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretimi yürüten enstitülerin anabilim dallarını,
ç) DNO: Dönem Not Ortalamasını,
d) Enstitü: Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretimi yürüten
enstitüyü,
e) Enstitü kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretimi yürüten enstitü kurulunu,
f) Enstitü yönetim kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretimi yürüten enstitü yönetim kurulunu,
g) GNO: Genel Not Ortalamasını,
ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini ve/veya eserlerini bilimsel
kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
h) Kılavuz: Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü tez yazım kılavuzunu,
ı) Müdür: Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretimi yürüten enstitü müdürünü,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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i) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,
l) Yönetim Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Başvuru ve Kabulüne İlişkin Esaslar
Lisansüstü programlara başvuru
MADDE 4 – (1) Adayın tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; lisans diplomasına, en az 2,00/4,00 (50/100) lisans GNO’suna ve ALES’ten, başvurduğu puan türünde
en az 55 puana veya Graduate Record Examinations (GRE) sınavından veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puana
sahip olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda ise adayın, lisans diplomasıyla
en az 2,00/4,00 (50/100) lisans GNO’suna sahip olması ve ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği özel koşulları sağlaması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda
ALES puanı aranmaz.
(2) Doktora programına başvurabilmek için adayın; lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, lisans derecesiyle başvuranların en az 3,00/4,00 (75/100) lisans GNO’suna, yüksek
lisans derecesiyle başvuranların en az 3,00/4,00 (75/100) tezli yüksek lisans GNO’suna sahip
olması ve belirlenen ALES ve yabancı dil puanlarını almış olması gerekir. Lisans derecesiyle
başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan veya GRE/GMAT
sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Adayın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden
100 üzerinden en az 55 puan veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.
(3) Yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlara başvurabilmek için adayın, öğrenim göreceği yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden
100 üzerinden en az 60 puan veya YÖKDİL’den en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış
olması gerekir.
(4) Adayın başvuru başarı notu; öğretim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programları
için ALES puanının %50’si ile lisans GNO’sunun %50’si; tezsiz yüksek lisans programları için
lisans GNO’su; yabancı dilde öğretim yapılan tezsiz yüksek lisans programları için lisans
GNO’sunun %50’si ve yabancı dil puanının %50’si; doktora programları için ALES puanının
%50’si, yüksek lisans veya lisans GNO’sunun %30’u ve yabancı dil puanının %20’si alınarak
hesaplanır.
Yabancı uyruklu/lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşı
adaylar için lisansüstü programlara başvuru
MADDE 5 – (1) Lisans denklikleri olan yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin
tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşı adayların lisansüstü programlara başvurusu,
4 üncü maddeye göre yapılır.
(2) Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu
adayların kayıtlarının yapılabilmesi için Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil
Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı; yüksek lisans programları için B2, doktora programları
için C1 düzeyinde puan almış olmaları gerekir. Eğitim dili Türkçe olan bir programdan mezun
olmuş yabancı uyruklu adaylar ile lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış
T.C. vatandaşı adaylar için Türkçe dil puanı koşulu aranmaz.
(3) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış T.C. vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.
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Kontenjanların belirlenmesi ve duyurulması
MADDE 6 – (1) Her akademik yarıyıl öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara,
başvuru için gerekli belgelere, başvuru takvimine ve diğer konulara, ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisiyle Senato tarafından karar verilir. Bu karar, Rektörlük tarafından ilan edilir.
(2) İlgili anabilim dalının özelliğine bağlı olarak başvuru alanlarının sınırlandırılmasına
ve kontenjanların alanlara göre dağılımına, ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisiyle Senato
tarafından karar verilir.
(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı sıralaması, en yüksek puandan
en düşük puana doğru yapılır ve programa kayıt olmaya hak kazanan adaylar, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
(4) Diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlileri, ilgili enstitünün başvuru
ve kabul koşullarını sağlamaları kaydıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul edilir. Ayrıca Üniversite araştırma görevlileri, anabilim dalı başkanlığının onayı ve
ilgili enstitünün başvuru ve kabul koşullarını sağlamaları kaydıyla ilan edilen kontenjandan
bağımsız olarak lisansüstü programlara kabul edilir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Enstitünün yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda
belirtilen adaylara alanla ilgili eksikliklerini gidermek üzere bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini, başvurduğu yükseköğretim kurumu dışından veya başvurduğu
yüksek lisans programından farklı alanda almış olan yüksek lisans adayı,
b) Lisans/yüksek lisans derecesini, başka yükseköğretim kurumundan veya başvurduğu
doktora programından farklı alanda almış olan doktora adayı.
(2) Bilimsel hazırlık programına, 4 üncü maddeye göre öğrenci kabul edilir.
(3) Bilimsel hazırlık programı öğrencisi, 2 yarıyıl içinde ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla en az 4, en çok 8 derslik bilimsel hazırlık programı derslerini almak ve başarmak zorundadır. Bilimsel hazırlık programı dersleri,
lisansüstü programı tamamlamak için gerekli olan derslerin ve kredilerin yerine sayılmaz ve
başarı notları GNO’ya katılmaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel
hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla lisansüstü programda açılmış olan seçmeli derslerden, her yarıyıl en fazla 2
ders alabilir.
(4) Yüksek lisans programı öğrencisinin bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmesi için bu programdaki lisans düzeyinde aldığı her dersten en az DD harf notu; lisansüstü
düzeyde aldığı her dersten en az CC harf notu alması ve 2,00 GNO’ya sahip olması; doktora
programı öğrencisinin ise her dersten en az CC harf notu alması ve 2,50 GNO’ya sahip olması
gerekir. Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam, sınav, ders tekrarı ve diğer esaslar için de
bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, yaz okulu öğretimi bu süreye dâhil
edilmeksizin en çok 2 yarıyıldır. Bu süre, Senato tarafından belirlenmiş olan haklı ve geçerli
nedenler dışında uzatılamaz. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte
belirtilen yüksek lisans ve doktora programı sürelerine dâhil edilmez.
(6) Bilimsel hazırlık programını beşinci fıkrada belirtilen sürede başarıyla tamamlayamayan öğrencinin, programdan ilişiği kesilir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyen adaylar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü
ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla lisansüstü programlarda açılan derslere özel öğrenci
olarak kabul edilebilir.
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(2) Öğrencinin özel öğrenci olarak kabul edilebilmesi için; Senato tarafından belirlenen
son sınıf öğrencisi tanımına uygun lisans öğrencisi olduğunu belgelemesi veya lisans mezuniyet
belgesine sahip olması gerekir. Özel öğrenci kabulünde GNO koşulu aranmaz. Öğrenci, her
yarıyıl kayıt döneminde katkı payını ve/veya öğrenim ücretini yatırarak kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Özel öğrenci için ayrıca ders açılmaz ve özel öğrenci herhangi bir lisans programından ders, seminer, uzmanlık alan ve tez derslerini alamaz.
(4) Özel öğrencilik statüsü, 2 yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenci,
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenci, bir yarıyılda en fazla 2 derse kayıt yaptırabilir. Özel öğrenci, öğrencilik hakları dışında bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.
(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersleri veya başarı durumunu
gösteren not durum belgesi düzenlenir.
(6) Özel öğrenci, lisansüstü öğrencilik statüsü kazanması durumunda; özel öğrenci statüsündeyken başardığı lisansüstü dersten/derslerden ders transfer talebinde bulunabilir. Talep,
ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla karara
bağlanır. Transfer edilen dersin/derslerin toplam kredisi, ilgili programın mezuniyet koşulu
için gerekli olan AKTS kredisinin yarısını geçemez.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Üniversitenin lisansüstü programları arasında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin ilgili lisansüstü programına yatay
geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda en
az bir yarıyılını tamamlamış ve programının azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla
kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve ilgili enstitünün asgari başvuru
koşullarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş talebinde bulunan ancak transkriptinde CD,
DC, DD, FF, DZ veya YZ harf notu veya bunlara karşılık gelen notlar olan öğrencinin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.
(2) Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş için öğrencinin GNO’sunun 4,00 üzerinden en
az 3,00 veya 100 üzerinden en az 75; doktora düzeyinde ise GNO’sunun 4,00 üzerinden en az
3,20 veya 100 üzerinden en az 80 olması gerekir. Bunlara ek olarak yatay geçiş başvurusunun
kabulü için ilgili anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı
gerekir.
(3) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre,
geçtiği programın program süresinden sayılır.
(4) Öğrencinin önceden almış olduğu derslere ait kredi ve not transfer talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
(5) Öğrencinin; tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay
geçiş yapabilmesi için, tezsiz yüksek lisans programına kaydolduğu yarıyıldaki tezli yüksek
lisans programına kabul edilen en düşük başarı puanlı öğrencinin puanı kadar puanı olması gerekir. Ancak söz konusu yarıyılda ilgili tezli yüksek lisans programına öğrenci alınmamışsa
programa en son öğrenci alınan yarıyıldaki en düşük başarı puanı dikkate alınır.
Kredi ve not transferleri
MADDE 10 – (1) Öğrencinin, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda
başarmış olduğu dersi/dersleri için Üniversiteye kesin kayıt sırasındaki kredi ve not transferi
talepleri, öğrencinin bütün lisansüstü öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.
(2) Not ve kredi transferi yapılacak dersin, eşit veya daha yüksek AKTS kredisine sahip
olması koşuldur.
(3) Sertifika programları kapsamında alınan derslerin, ders transferi yapılmaz.
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Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma ve ders transferi
MADDE 11 – (1) Öğrencinin Üniversitede öğrenimi sırasında diğer yükseköğretim kurumlarından ders almasına ve bu derslerle notlarının transferine, ilgili enstitü yönetim kurulu
karar verir.
Notların dönüştürülmesi
MADDE 12 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların Üniversitenin
harf başarı notlarına dönüştürülmesine ilişkin esaslar, yönetim kurulu tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Kayıt Yenileme ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan adayın kesin kaydı,
akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrencinin danışmanı, tez danışmanı atanana kadar ilgili anabilim dalı başkanıdır.
(2) Öğrenci, her yarıyıl başında kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmeyen dönemler azami öğrenim süresinden sayılır. Öğrenci, kaydını yenilemediği dönemde öğrencilik
haklarından yararlanamaz.
(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 14 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, dönem sonu sınavlarıyla birlikte her biri 16
haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar.
(2) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.
(3) Bir yarıyılda hangi derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim elemanları tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının ve enstitü kurulunun önerileriyle
Senato tarafından belirlenir.
(4) Bazı programlar ve dersler, uzaktan eğitim-öğretim teknikleri kullanılarak ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülebilir.
Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Örgün programlarda teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu en az %70’dir. Uygulamalara devam esasları, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Bir dersten Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden kaynaklı olsa dahi devam
koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem
sonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Ancak enstitü yönetim kurulu tarafından Üniversiteyi
veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen bir öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu süreler
içinde izinli sayılır.
(2) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslere devam koşulları, ilgili
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
Öğrenim haklarının saklı tutulması
MADDE 16 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerden birine bağlı
olarak öğrencinin, öğrencilik hakları saklı tutulabilir. Öğrenci; mazeretini belirten belgeleri
ilgili enstitü müdürlüğüne en geç ilgili yarıyıldaki derslerin başlangıcından itibaren 4 hafta
içinde teslim eder ve talep, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Talebi uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin öğrenimi süresince en fazla 2 yarıyıl, doktora programı öğrencisinin ise en fazla 4 yarıyıl süreyle kaydı dondurulur. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci
öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulmuş olduğu süre boyunca sınavlara giremez.
Öğrencinin saklı tutulan öğrenim süresi, bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresinden
sayılmaz.
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Kayıt silme talebi
MADDE 17 – (1) Öğrencinin yazılı istekte bulunması durumunda, enstitü yönetim kurulunun onayıyla kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir.
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 18 – (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, gerekli hâllerde sınavın sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına
da karar verebilir. Dönem içi notları; en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Herhangi bir yarıyıl sonunda, lisansüstü
programlardaki derslerde CC’nin altı ve YZ harf notu; bilimsel hazırlık derslerinde ise FF ve
YZ harf notu olan öğrenciler ile dönem sonu sınavına girme koşulunu sağladığı halde sınava
girmeyen öğrencilere her ders için bütünleme sınav hakkı verilir. Dönem içinde yapılan uygulamalara/çalışmalara göre dönem sonu sınav notu verilen dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. Bu kapsamdaki dersler laboratuvar, uygulama, atölye ve stüdyo dersleriyle dönem içi
projeler, tez, uzmanlık alan dersi, bitirme projeleri ve benzerleridir. Başarı notu; dönem içi ve
dönem sonu notlarıyla, notların yüzdelik bilgileri dikkate alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavı
olması durumunda ise başarı notu hesaplanırken dönem sonu sınavı yerine bütünleme sınav
notu değerlendirmeye alınır. Bütünleme sınavı sonunda oluşan harf notu için de dönem sonu
sınavı sonucuna göre belirlenen harf notu aralıkları kullanılır. Bütünleme sınavlarına ilişkin
esaslar Senato tarafından belirlenir.
(2) Sınav tarihleri, anabilim dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu 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.
(4) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sınav
notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; ara sınav notu/notları ve/veya
ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.
(5) Bütünleme sınav hakkı verilmeyen dönem sonu ve dönem içinde yapılan ara
sınav/sınavlardan herhangi birine, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla mazeret sınavı açılır. Mazeret
sınavına girmek isteyen öğrenciler, sınavların sona erdiği tarihi izleyen 3 iş günü içinde mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçeyle kayıtlı olduğu enstitü müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Bütünleme sınavı yapılan derslerde; her ne sebeple olursa olsun dönem sonu
sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.
(6) Dersten sorumlu öğretim elemanı, sınav notlarını öğrenci bilişim sisteminde onayladıktan sonraki 5 iş günü içinde sınav evrakını ilgili enstitü öğrenci işleri birimine teslim eder.
Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle saklanır.
(7) Sınavlar; kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk
düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya
farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.
Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi,
sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanmasıyla sınav güvenliğinin
sağlanmasına ilişkin hususlar ilgili enstitü kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir.
Başarı değerlendirmesi
MADDE 19 – (1) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, AKTS kredi
değerleri ve varsa bir dersin alınabilmesi için önceden alınıp başarılması gereken dersler veya
önkoşullar ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
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(2) Dönem içi ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirmelerin
türü ile yüzdelikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk 2 haftası içinde öğrenci
bilişim sistemi veri tabanına girilerek internet üzerinden dersin tanıtım sayfasında öğrencilere
duyurulur.
(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı; %30’dan az, %70’den fazla olamaz. Sadece dönem sonu
sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %100’dür.
(4) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz
önüne alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notuyla belirlenir.
(5) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar şunlardır:
Harf Notu
Katsayısı
AA
4,00
AB
3,70
BA
3,30
BB
3,00
BC
2,70
CB
2,30
CC
2,00
CD
1,70
DC
1,30
DD
1,00
FF
0,00
(6) Bu harf notlarına ek olarak aşağıdaki harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir:
a) DZ (Devamsız) harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, dönem sonu sınavına giremez. DZ harf notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.
b) EK (Eksik) harf notu; dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen öğrenciye
verilir. EK harf notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar Not Durum Belgesinde gösterilir.
Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır.
Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin EK harf notu, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla o dersin harf notu aralıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin
eksiğini tamamlamaması durumunda ise EK harf notu, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla
FF veya YZ harf notuna dönüştürülür. EK harf notu tez ve uzmanlık alan dersleri için kullanılmaz.
c) KL (Kaldırıldı) harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.
ç) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) harf notları; ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilmesi için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.
(7) Öğrenci; danışmanının onayını almak koşuluyla ilgili dönemin ekle/sil haftası içinde
ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir.
Not ortalamaları
MADDE 20 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile
belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan
notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine
bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o
zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları
virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
(2) Herhangi bir yükseköğretim programına devam ederken program değiştiren öğrencinin GNO’su; önceki programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf notlarıyla devam
etmekte olduğu programda aldığı derslerin harf notları dikkate alınarak hesaplanır.
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(3) Zorunlu derslerden harf notu CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ olan öğrenci, bu dersleri
tekrar almak zorundadır. Seçmeli bir dersten CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notlarından
birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir.
(4) GNO hesaplanırken başarısızlıktan dolayı tekrar edilen veya başarılı olunup
GNO’yu yükseltmek amacıyla tekrar alınan zorunlu bir dersin en son kredisi ve harf notu; seçmeli bir dersin tekrarı veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin kredisi ve harf notu esas alınır.
(5) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her dönemin sonunda GNO’sunun yüksek lisans programları için en az 2,50; doktora programları için en az 3,00 olması gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate
alınarak hesaplanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz; sadece maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının Üniversitenin internet sayfasından ilanını izleyen 5 işgünü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bir dilekçeyle yapılır. İtirazlar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılan incelemeden sonra karara bağlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Tezli yüksek lisans programında ders yükü
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer dersi ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla
uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması YT veya YZ harf notuyla değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz. Öğrenci seminer dersini, tez danışmanından yalnızca bir defa ikinci yarıyılda alır. Tez
danışmanının tüm öğrencileri, aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersinin konusu tez
danışmanı tarafından belirlenir, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitü müdürlüğüne
bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Seminer konusu enstitü tarafından ilan edildikten
sonra değiştirilemez. Öğrenci seminerini, belirlenmiş gün ve saatte dinleyicilere sunmak zorundadır. Seminer dersinde başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar
eder. Tekrar durumunda, tez danışmanının uygun görmesi ve enstitü müdürlüğünün onayıyla
seminer konusu değiştirilebilir.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok 2 tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla 2 ders alınabilir.
(3) Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az
bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.
Süre
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarıyıl olup program, en çok 6 yarıyılda tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı ders/dersler
bulunan veya 2,50 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(3) Tezli yüksek lisans programının azami süresi 6 yarıyıldır. Azami süre içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
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(4) Öğrenci, tezli yüksek lisans programının mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde programın süresinden önce de mezun olabilir.
(5) Tezli yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden
YT, CC veya bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 2,50 GNO’yu sağlaması gerekir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı;
her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşünü alarak Üniversite kadrosunda bulunan ve en az 4
yarıyıl bir lisans veya 2 yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş öğretim
üyeleri arasından bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği tez konusunu ve başlığını da ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda danışmanın
önerisiyle ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından ikinci danışman Üniversite içinden veya Üniversite dışından atanabilir. İkinci tez danışmanının, en az doktora derecesine sahip olması gerekir.
(2) Üniversite kadrosunda, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından başka
bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.
(3) Öğrenci; tez ve uzmanlık alan dersine üçüncü yarıyıldan itibaren kayıt yaptırmak
zorundadır.
(4) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl tüm tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için danışman öğretim üyesi tarafından haftada 3 saat verilmek
üzere açılır.
(5) Uzmanlık alan dersi; ilgili öğrencinin tez konusunun belirlendiği tarihi izleyen yarıyıldan itibaren açılır, öğrencinin tez savunma sınavının yapıldığı ve başarılı olduğu tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.
Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencisi, kılavuzda yer alan kurallara
göre yazdığı tezini, güz döneminde akademik takvimde belirtilen bütünleme sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar; bahar döneminde ise akademik takvimde belirtilen yaz
okulu sonu sınavları harf notlarının tesliminin son tarihine kadar jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin, Kılavuzdaki yazım kurallarına uygunluğunu denetler. Danışman; tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili
enstitü müdürlüğüne gönderir.
(3) Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı
başkanlığının önerileriyle enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere 3 veya 5 asıl ve 2
yedek öğretim üyesinden oluşur. Her iki durumda da yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Jürinin 3 asıl ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşması durumunda ikinci
tez danışmanı, jüri üyesi olamaz. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılmadığında yedek üyelerden
biri jüride yer alır.
(4) Enstitü tarafından alınan söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve
tez, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
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(5) Jüri üyeleri; söz konusu tezin, belge ve malzemelerin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma
sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir.
(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri; adaya ve dinleyicilere kapalı
olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavı sonucu, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen 3 gün içinde
enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.
(7) Yüksek lisans tezi kabul edilen öğrenci, başarılı olarak değerlendirilir.
(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(9) Yüksek lisans tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 3 ay içinde gerekli
düzeltmeleri yaparak tezi, danışmanına tekrar sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşüyle birlikte tez, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne teslim
edilir.
(10) Öğrenci, düzelttiği tezini beşinci fıkrada belirtilen usulde aynı jüri önünde en geç
3 ay içinde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunan ve tezi kabul edilmeyen
öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(11) Tez, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır ancak öğrencinin talebi,
danışmanın uygunluk görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla öğretim dili Türkçe
olan lisansüstü program öğrencisi; tezini, İngilizce de yazabilir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 26 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için diğer koşulları da
sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az 6 kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden Kılavuza uygun
bulunan yüksek lisans öğrencisine; tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu,
teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci; koşulları
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması durumunda programdan ilişiği kesilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezli yüksek lisans programında; tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının teslim
edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.
(4) Yüksek lisans tezinin bir kopyası tezin tesliminden itibaren 3 ay içinde elektronik
ortamda, Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.
(5) Tezli yüksek lisans programındaki tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması durumunda, reddedilen tezinin enstitü yönetim kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi ve en az 60 AKTS kredilik 10 dersi almış ve başarmış olması koşuluyla kendisine tezsiz
yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu
kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi
verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci; dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor
vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup YT harf notuyla veya YZ harf notuyla
değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.
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(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Danışman atanması
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı,
her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesi dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak
bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini öğrencinin yazılı görüşünü alarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitü müdürlüğüne önerir ve bu
öneri, enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir.
Süre
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az 2 yarıyıl,
en çok 3 yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı
derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 GNO’yu sağlamış olması ve dönem projesi dersinden YT notu alarak şekil yönünden dönem projesi yazım kılavuzuna uygun yazılmış ve danışmanı tarafından onaylanmış ciltli 2 kopya dönem projesini akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak
isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını
sağlayarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı
Doktora programının amacı ve ders yükü
MADDE 31 – (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme,
yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenci için toplam 60 AKTS
kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180
AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından; lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci için ise en az 120 AKTS kredilik 14 ders, seminer dersi, yeterlik
sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve
tez çalışmasından oluşur.
(3) Doktora programında bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.
(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.
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(5) Gelişim ve öğrenme ile öğretimde planlama ve değerlendirme dersleri zorunlu olmayıp seçmeli ders statüsünde değerlendirilir.
(6) Doktora öğrencisi seminer dersini, doktora tez danışmanından yalnızca bir defa
ikinci yarıyılda alır. Doktora tez danışmanının tüm öğrencileri aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersinin konusu doktora tez danışmanı tarafından belirlenir, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Seminer konusu
enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Öğrenci seminerini, belirlenmiş gün ve
saatte dinleyicilere sunmak zorundadır. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci, bir sonraki
yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, doktora tez danışmanının uygun görmesi ve enstitü müdürlüğünün onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.
(7) Doktora programında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans
derecesiyle kabul edilmiş öğrenci en fazla 2, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci ise en
fazla 4 ders alabilir.
(8) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora programı kredilerine sayılmaz. Ancak yüksek lisans düzeyinden daha önceden alınmamış olması koşuluyla bilimsel araştırma teknikleri
ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders veya bilim etiği dersi hariç en fazla 2 ders
alınabilir.
(9) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 32 – (1) Doktora programının süresiyle ilgili esaslar şunlardır:
a) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesiyle
kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama
süresi 12 yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi
14 yarıyıldır.
b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi;
tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler
için 6 yarıyıldır. Bu süreler sonunda öğretim planında yer alan AKTS kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı
dersi/dersleri bulunan veya 3,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
c) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve
doktora tez önerisi kabul edilen ancak doktora tez çalışmasını (a) bendinde belirtilen 12 veya
14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
(en az 60 AKTS kredilik 10 dersi ve dönem projesini başarıyla tamamlaması koşuluyla) ve/veya
azami süresi içinde doktora tez çalışmasını tamamlayamayan veya doktora tez savunma sınavında başarılı olamayan öğrenciye; talepte bulunması durumunda, reddedilen doktora tezinin
enstitü yönetim kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi koşuluyla tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.
d) Öğrenci, doktora programının mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde, programın süresinden önce de mezun olabilir.
e) Doktora öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT, CC veya
bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 3,00 GNO’yu sağlaması gerekir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 33 ‒ (1) Doktora programında; enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci
için öğrencinin yazılı görüşünü alarak Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından
bir tez danışmanını, doktora programı için birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.
Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Bir öğretim üyesinin
doktora programında tez danışmanı olarak atanabilmesi için en az bir yüksek lisans tezini yönetmiş ve başarıyla tamamlatmış olması gerekir.
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(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda tez danışmanının önerisiyle ikinci danışman, Üniversite içinden veya Üniversite dışından atanabilir.
İkinci tez danışmanının, en az doktora derecesine sahip olması gerekir.
(3) Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından başka
bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.
(4) Doktora programındaki bir öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği doktora tez
konusu ve tez başlığı; doktora yeterlik sınavından sonra en geç 1 ay içinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye önerilir. Doktora tez konusu ve tez başlığı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.
(5) Uzmanlık alan dersi, öğrencinin tez konusu ve tez başlığının ilgili enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylandığı tarihi izleyen yarıyıldan itibaren açılır; doktora tez savunma sınavının yapıldığı ve başarılı olunduğu tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde
devam eder.
(6) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl tüm tez aşamasındaki doktora öğrencileri için danışman öğretim üyesi tarafından haftada 5 saat verilmek üzere
açılır.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 34 – (1) Doktora yeterlik sınavı, akademik takvimde belirtilen dönem sonu
sınavlarının yapıldığı tarihler arasında yapılır. Öğrenci bir yarıyılda bir kez olmak üzere yılda
en fazla 2 kez doktora yeterlik sınavına girer.
(2) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren ve en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci
ise derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren ve en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar
doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Doktora yeterlik sınavı, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen,
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve 3 yıl süreyle görev yapan 5 kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi; farklı alanlar için
sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturur. Sınav
jürisi en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dâhil 5 asıl ve
2 yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak enstitüye beyan ettiğinde
veya beyan etmeksizin sınava katılamadığında yedek üyelerden biri jüride yer alır.
(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Sınav, yazılı
sınavın katkısı %50 ve sözlü sınavın katkısı %50 olacak şekilde yeterlik sınav jürisi tarafından
değerlendirilir. Başarı için öğrencinin hem yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en
az 70 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenci için sözlü sınav yapılmaz. Yeterlik sınavının sözlü bölümü; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı
durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen 3 gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya
sözlü sınavdan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin
doktora programıyla ilişiği kesilir.
(6) Doktora yeterlik sınavı jürisi; doktora yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders
yükünü tamamlamış olsa bile toplam ders kredisi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla
fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu durumdaki öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu
kararıyla belirlenecek dersleri almak ve başarmak zorundadır.
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(7) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş ve en az 7 dersini başarıyla
tamamlamış öğrenci, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayıyla tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencinin doktora
programında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılabilir. Gerektiğinde öğrencinin ek ders/dersler alması da istenebilir. Öğrencinin önceki programında geçirdiği süre; geçtiği programın, program süresinden sayılır.
Doktora tez izleme komitesi
MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili enstitü
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla 1 ay içinde doktora
tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Doktora tez izleme komitesi 3 öğretim üyesinden oluşur. Doktora tez izleme komitesinde; tez danışmanı ile enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Anabilim
dalı dışından yer alacak üye, tez konusuna en yakın olmak üzere farklı bir anabilim dalından
seçilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
komite toplantılarına katılabilir.
(3) Doktora tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla üyelerde değişiklik
yapılabilir.
Doktora tez önerisi savunması
MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; yazılı tez
önerisini izleyen yarıyıldaki dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar, sözlü savunmasından en az 15 gün önce doktora tez izleme komitesi üyelerine ulaştırır. Öğrenci bu öneriyi,
komite önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tez izleme komitesi; öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltme
yapılmasına veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için 1 ay süre verilir. Komitenin
kararı, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunmasını izleyen 3 gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Doktora tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve/veya tez konusu
seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir doktora tez izleme komitesi atanabilir.
Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen öğrenci 3 ay içinde; tez danışmanı ve
tez konusunu değiştiren öğrenci ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Doktora
tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(4) Doktora tez önerisi kabul edilen öğrenci için doktora tez izleme komitesi, her dönem
akademik takvimde belirtilen bütünleme sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar ilgili dönem
içinde bir kez olmak koşuluyla yılda 2 kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az 1 ay
önce komite üyelerine gönderilmek üzere enstitüye bir dilekçeyle birlikte 4 nüsha yazılı rapor
sunar. Raporu sunmadığı takdirde öğrencinin tez çalışmasına enstitü yönetim kurulu kararıyla
YZ notu verilir. Öğrenci sunduğu raporu, doktora tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Ancak yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde veya en az 3 ay görevli olarak
yurt dışındaki eğitim/araştırma kurumlarında olan öğrenci, rapor savunmasını video konferans
yöntemiyle yapabilir. Raporda, o dönemde yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde
yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin rapor dönemindeki tez çalışması, komite tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Bu sonuca göre tez izleme raporuna, danışman tarafından YT/YZ harf notu verilir. Tezin o dönemki izleme sürecinden başarısız bulunan öğrenci
için komite tarafından gerekçeli rapor hazırlanır. Öğrencinin kayıtlı olduğu dönemde doktora
tez izleme komitesi toplanmadığında, tez çalışmasına yönetim kurulu kararıyla YZ harf notu
verilir. Üst üste 2 kez veya aralıklı olarak 3 kez tez çalışma notu YZ olan öğrencinin enstitü
yönetim kurulu kararıyla programdan ilişiği kesilir.
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(5) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden biri olmaksızın doktora
tez önerisi savunmasına birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, doktora tez önerisi
vermiş olsa dahi başarısız sayılır.
Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 37 – (1) Doktora programı öğrencisi, Kılavuzda yer alan kurallara uygun olarak yazdığı tezini, güz döneminde akademik takvimde belirtilen bütünleme sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar; bahar döneminde ise akademik takvimde belirtilen yaz
okulu sonu sınavları harf notlarının tesliminin son tarihine kadar jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin, Kılavuzdaki yazım kurallarına uygunluğunu denetler. Danışman; tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla
enstitü müdürlüğüne gönderir.
(3) Öğrencinin doktora tezini savunabilmesi için doktora tez izleme komitesine en az
3 kez rapor sunmuş, raporların ve savunmalarının komite tarafından başarılı bulunup YT harf
notuyla değerlendirilmiş olması koşuldur. Ancak 3 doktora tez izleme komitesi toplantısı sonunda tez savunmasına girmeyen öğrenci, azami süresi dâhilinde kayıtlı olduğu her yarıyıl
doktora tez izleme komitesine rapor sunmak ve raporu savunmak zorundadır.
(4) Doktora tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerileriyle enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Jüri, 3’ü öğrencinin doktora
tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere 5 asıl ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşur. Üyelerden en az ikisinin başka bir yükseköğretim kurumundan olması zorunludur.
İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum
dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak
enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılamadığı durumda, yedek üyelerden
biri jüride yer alır.
(5) Enstitü tarafından alınan söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve
tez, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1
ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı olan dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir.
(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; öğrenciye ve dinleyicilere kapalı olarak doktora tezi hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavı sonucu,
enstitü anabilim başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen 3 gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir.
(8) Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.
(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(10) Düzeltme kararı verilen tez için öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak tezini tekrar
danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez çalışması, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim edilir. Öğrenci, en geç 6 ay içinde
düzelttiği tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunan ve
tezi kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(11) Tezde başarılı olamayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla talepte bulunması durumunda
enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans
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mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans
mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(12) Tez, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır ancak öğrencinin talebi,
danışmanın uygunluk görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla öğretim dili Türkçe olan
doktora programı öğrencisi; tezini, İngilizce de yazabilir.
Doktora diploması
MADDE 38 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez
danışmanı; tezin, Kılavuz koşullarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşüyle 8
kopyasını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
(2) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin
ciltlenmiş 8 kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde ilgili enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden Kılavuza uygun bulunan öğrenciye; doktora diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu tez teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda programdan ilişiği kesilir.
(3) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(4) Doktora programında; tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının teslim edildiği
tarih, mezuniyet tarihidir.
(5) Doktora tezinin bir kopyası tezin tesliminden itibaren 3 ay içinde elektronik ortamda,
ilgili enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin işlemleri
MADDE 39 – (1) Disiplin işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü
programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
(3) Eskişehir Teknik Üniversitesinde Türkçe Öğretim Merkezi kuruluncaya kadar Türkçe
hazırlık programına tâbi olan öğrenciler, Türkçe hazırlık sınıfı eğitimini, Anadolu Üniversitesi
ile yapılan protokol kapsamında Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezinde alır. Protokol süresince öğrenciler, 14/7/2016 tarihli ve 29770 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği hükümlerine tâbi olur.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
2018/2019 Kampanya dönemi fabrikamız ziraat bölge Ģefliklerine bağlı kantarlarda Ģeker
pancarı alımı ve gönderilmesi iĢleri hizmet alımı iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt no

: 2018/359622

1 - Ġdarenin
a) Adı

: Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Nuri ġeker UĢak ġeker
Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi

: Fevzi Çakmak mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 UġAK

c) Telefon ve faks numarası : 0 276 231 14 91 - Faks: 0276 231 17 32
2 - Ġhale konusu Hizmetin
b) Yapılacağı Yer

Bölge Adı

Kantar Adı

ÇalıĢtırılacak Personel Adet

Merkez

Fabrika

13

Merkez

Banaz

5

Merkez

Gediz

5

Çivril

Hadım

8

Çivril

IĢıkhisar

8

Çivril

Çivril

8

TOPLAM

47

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Fevzi Çakmak mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 UġAK

b) Tarihi ve saati

: 07.08.2018 Salı günü saat 14:30

4 - Ġhale dokümanı Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Müdürlüğü/UġAK adresindeki
Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) TL. 118,00 (Yüzonsekiz Türk
Lirası) karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanlarını satın almaları zorunludur.
5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye ġeker
Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6424/1-1
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK MASURALI VE KONĠK MASURALI RULMAN
ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Ġhale kayıt numarası

: 2018/361395

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Türkiye

TaĢkömürü

b) Telefon ve faks numarası

: Tel: 0 372 259 47 94

Kurumu

Genel

Müdürlüğü

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK
Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr
2 - Ġhale konusu iĢin nev’i

:

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Masuralı ve Konik Masuralı Rulman

25 Kalem

b) Teslim yeri

: Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Makine ve Ġkmal
Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube
Müdürlüğü Tesellüm ġefliğidir.

c) Teslim süresi

: Firmalar rulmanları 45 günde teslim edeceklerdir.
Alternatif teslim süreleri ayrıca değerlendirilecektir.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

: 14.08.2018 Salı - Saat: 15.00

c) Dosya no

: 1815034

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Ġhale Ġdari Ģartnamesinde belirlenen geçici teminat,
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi
h) Ġsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin
listesi,
j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler.
4.2.1. Rulman malzeme, mikro temizlik ve yüzey pürüzlülüğü değerlerini gösterir
sertifikalar teklifler ile birlikte verilecektir.
4.2.2. Bu sertifikaları olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kurumumuzca bilinen ve baĢarı ile kullanılmıĢ teknik Ģartnamemizin 2.1 ve 2.2 maddelerinde
belirtilen rulman markaları için tekliflerin değerlendirilmesinde bu sertifikalar aranmayacaktır.
4.2.3. Ġhale üzerinde kalan firmalar teslimatla birlikte rulmanlara ait kimyasal analiz,
mikro temizlik ve yüzey pürüzlüğü sertifikalarını vereceklerdir.
4.2.4. Firmalar teklif edecekleri rulmanların markalarını ve menĢeylerini ayrı ayrı
belirteceklerdir. Marka ve menĢei belirtilmeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu Ģartnamede belirtilmeyen diğer marka rulman teklifleri teknik Ģartnamemiz doğrultusunda
değerlendirilmeye alınacaktır.
4.2.5. Dengi rulman teklif edildiği takdirde, bu rulmanların ölçü, tolerans, teknik
özellikler, yerine montaj ve çalıĢma fonksiyonu bakımından bu Ģartnamede belirtilen rulmanlara
aynen uyduğuna dair rulman imalatçısından alınacak belge teklif ile birlikte verilecektir.
4.2.6. Firmalar teklif edecekleri rulmanların yetkili satıcısı, distiribütörü veya temsilcisi
olduklarını tekliflerinde belgeleyeceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
4.2.7. Firmalar, konik masuralı rulmanlar için teklif ettikleri markalara ait orijinal
kataloglarındaki standart ürün programlarında hangi sementasyon çeliklerinden imalat
yaptıklarını belgeleyeceklerdir.
4.2.8. Firmalar teklifleriyle birlikte rulmanların teknik özelliklerini belirten (Dinamik ve
statik yük sayıları vs.) tanıtıcı katalog vereceklerdir.
4.2.9. Rulmanların miktar toleransı ± % 0 olacaktır.
4.2.10. Rulmanlar malzeme ve imalat hatalarına karĢı 2 yıl firma garantisi altında
olacaktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1. En düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eĢit olması durumunda Ġstekli
tarafından sunulan iĢ deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre
belirlenecektir.
5.2. Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
6 - Ġhale, Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
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7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 50,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. Ġhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı
bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 14.08.2018 Salı - saat 15:00’e kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme
imzalanacaktır. Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilebilecektir. Her bir iĢ kaleminin miktarı
için de kısmı teklif verilemeyecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
6422/1-1

—— • ——

AYDIN - DENĠZLĠ OTOYOLU YAP - ĠġLET - DEVRET PROJESĠ EK ĠLANI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
Yap-ĠĢlet-Devret Modeli ile 2l.02.20l8 tarihinde ihalesine çıkılan Aydın-Denizli Otoyolu
iĢine ait daha önce 24.07.2018 Saat: 10.30 olarak açıklanan ihale tarihi ve saati 15.08.2018
Saat: 10.30 olarak revize edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
6464/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 03.07.2018 Karar No: 7171
ġĠRKETĠN:
• TĠCARĠ UNVANI
: Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. ġti.
• MERKEZ VE
TEBLĠGAT ADRESĠ
: Mustafa Kemal Mah. BarıĢ Sitesi 2107. Sok. No: 3
Çankaya/ANKARA
• MÜRACAAT TARĠHĠ : 13.02.2018, 14.02.2018
RUHSATIN:
• KONUSU
: Arama ruhsatı
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 30.663 hektar
• BÖLGESĠ
: Kara
• KAPSADIĞI ĠLLER
: Konya, Niğde
• PAFTA NUMARASI
: M32-c3, c4
KARAR:
Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. ġti’nin Konya ve Niğde illerinde
30.663 hektarlık M32-c3, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı
incelenmiĢ, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir.
6409/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 03.07.2018 Karar No: 7170
ġĠRKETĠN;
• TĠCARĠ UNVANI
: Türkiye Petrolleri A.O.
• MERKEZ VE TEBLĠGAT
ADRESĠ
: Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100, Çankaya/
ANKARA
• MÜRACAAT TARĠHĠ : 20.04.2018
RUHSATIN:
• KONUSU
: Arama ruhsatı
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 30.663 hektar
• BÖLGESĠ
: Kara
• KAPSADIĞI ĠLLER
: Konya, Niğde
• PAFTA NUMARASI
: M32-c3, c4
KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O.’nun Konya ve Niğde illerinde 30.663 hektarlık M32-c3, c4
paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 Sayılı Türk
Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri
gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir.
6410/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M41-d no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için
13.07.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin
14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
6411/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 10.07.2018-230
Karar Tarihi ve No

: 10.07.2018-4433

Dosya No

: 58.00.687

TOPLANTI YERĠ
SĠVAS

Sivas Ġli, Merkez Ġlçesi, AğcaeniĢ Köyü’nde tespit edilen AkçainiĢ Köyü YerleĢim Yeri
ve Nekropolünün tescilinin değerlendirilmesi talebini içeren Sivas Valiliği (Müze Müdürlüğü)’nin
22.11.2017 tarihli ve 2027-5231 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu uzmanının 10.07.2018 tarihli
ve 340333 sayılı dosya inceleme raporu ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢleri
okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda:
Sivas Ġli, Merkez Ġlçesi, AğcaeniĢ Köyü, özel mülkiyete ait tarla vasıflı 117 ada, 17, 19,
20 ve 22 parsel nolu taĢınmazların bir kısmı ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ham toprak
vasıflı 117 ada, 24 parsel nolu taĢınmazın bir kısmında tespit edilen AkçainiĢ Köyü YerleĢim Yeri
ve Nekropolünün 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlığı
örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki
1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının
belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına;
AkçainiĢ Köyü YerleĢimi ve Nekropolü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma
esasları ve kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları
hükümlerinin belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2018-219
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 28.03.2018-4199
SĠVAS
Dosya No
: 58.13.44
Sivas Ġli, Altınyayla Ġlçesi, Kale Mahallesinde sit dıĢında bulunan, tapunun 119 ada, 10
parselinde (eski 345 Ada, 10 Parsel) kayıtlı, özel mülkiyete ait evin tescillenmesi ve devlet eliyle
restore edilmesi istemi içeren Altınyayla Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü’nün
13.12.2017 tarih ve 1663 sayılı yazısı, ekleri; Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.03.2018
tarihli ve 124368 sayılı inceleme raporu ile tescile iliĢkin Kurum görüĢ yazıları okundu
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda;
Sivas Ġli, Altınyayla Ġlçesi, Kale Mahallesinde sit dıĢında bulunan, tapunun 119 ada 10
parselinde (eski 345 ada, 10 parsel) kayıtlı, özel mülkiyete ait Osman ÇINAR Konuk Odasının
2863 sayılı Yasa kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden Korunması Gerekli TaĢınmaz
Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, anıt fiĢinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda yapı
grubunun 2. Grup yapı, korunma alanının ise karar eki haritada iĢaretlendiği Ģekliyle
belirlenmesine, konuk odasının onarımına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin
hazırlanarak Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

6328/1-1
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Sayfa : 27

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2018-229
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 02.06.2018-4405
SĠVAS
Dosya No
: 60.00.915
Tokat Sağlık Ġl Müdürlüğü bünyesinde oluĢturulan komisyonca yerinde incelenerek Tokat
Ġli, Merkez Ġlçesinde tespit edilen metruk binaların Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun
18.10.2017 tarihli ve 837 sayılı ilke kararı doğrultusunda Kurulumuzda değerlendirilmesi istemini
içeren Tokat Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 26.04.2018 tarih ve 364391 sayılı
yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 29.05.2018 tarihli ve 276241 sayılı
dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme
sonunda;
Tokat Ġli, Merkez Ġlçe, Cami-i Kebir (Ulucami) Mahallesi, 239 ada 17 parselde bulunan
2863 sayılı Kanun kapsamında kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle korunması gerekli
taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı gereğince yapı grubunun 2’nci grup yapı
olarak belirlenmesine, anıt fiĢinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına;
Tokat yöresel sivil mimari özellikleri taĢıması ve kültür varlığı özelliği göstermesi
nedeniyle yıkım talebinin uygun olmadığına, ancak metruk durumundan kurtulabilmesi için
ivedilikle yapıda mülk sahipleri, ilgili birimlerce gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak yapıların
onarıma yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza
sunulması gerektiğine karar verildi.
6329/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.02.960
Toplantı Tarihi ve No : 29.06.2018-296
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 29.06.2018-9822
ADANA
Mersin Ġli, Erdemli ilçesi, Batısandal Mahallesi sınırları içindeki DiĢlenli Mevkii, 120 ada
32, 33, 34, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 368, 373, 377 parsellerde tespit edilen DiĢlenli
Örenyerinin 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi talebine iliĢkin; Mersin
Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.04.2018 tarihli ve 353295 sayılı yazısı ve eki
Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13.04.2018 tarihli ve 323081 sayılı rapor
okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Mersin Ġli, Erdemli ilçesi, Batısandal Mahallesi sınırları içindeki DiĢlenli Mevkii, 120 ada
32, 33, 34, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 368, 373, 377 parsellerde Mersin Müze Müdürlüğü
uzmanlarınca tespit edilen DiĢlenli Örenyerinin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli
taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada belirtilen sit alanı sınırlarının uygun
olduğuna karar verildi.
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Sayfa : 29

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

6331/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.10.193
Toplantı Tarihi ve No : 15.02.2018-274
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 15.02.2018-9116
ADANA
Mersin Ġli, Mezitli Ġlçesi, ViranĢehir Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 716
parselde Müzesince yapılan sondaj kazılarında ortaya çıkan veriler doğrultusunda sit derece
değiĢikliği talebine iliĢkin; Mersin Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.01.2017 gün ve
615 sayılı yazısı ve eki Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarının 22.12.2016 günlü raporu ile Kazı
BaĢkanı Prof. Dr. Remzi YAĞCI’nın 18.01.2016 günlü görüĢ raporu, Mersin Valiliği Ġl Kültür ve
Turizm Müdürlüğünün 20.12.2017 gün ve 10564 sayılı yazısı okundu, ekleri ve konunun iĢlem
dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda,
Mersin Ġli, Mezitli Ġlçesi, ViranĢehir Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 716
parselde yapılan sondaj kazılarında mezarlar ortaya çıktığı anlaĢıldığından sit derecesinin 1.
Derece Arkeolojik Sit Alanına dönüĢtürülmesine, kararımız eki haritada görülen sit alanı
sınırların uygun olduğuna, Koruma Amaçlı Ġmar Planında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
hükümlerinin bu alan için de geçerli olduğuna, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının Koruma
Amaçlı Ġmar Planına iĢlenmesinin Belediyesinden istenmesine karar verildi.
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Sayfa : 31

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
31.14.244
Toplantı Tarihi ve No : 18.04.2018-284
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 18.04.2018-9432
ADANA
Hatay ili, Defne ilçesi, Dursunlu Mahallesi, 1461 ada 22-23-24 parsel 1462 ada 1 parsel;
Atatürk Mahallesi 1445 ada 20 parseller üzerinde Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit
edilen su kemerinin tescil talebine iliĢkin; Hatay Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün
12.10.2017 gün ve 4836 sayılı yazısı, 23.01.2018 gün ve E.67210 sayılı yazısı ve ekleri Hatay
Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 03.10.2017-17.01.2018 günlü raporları, Adana Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.12.2017 gün ve 5795 sayılı yazısı,
25.02.2018 gün ve E.169280 sayılı yazısı, ÇED, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün
01.03.2018 gün ve E.38155 sayılı yazısı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün
06.03.2018 gün ve E.41170 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri, Genel Müdürlüğünün 08.03.2018 gün ve
E.411940 sayılı yazısı, Hatay BüyükĢehir Belediyesi, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının
27.03.2018 gün ve E.2018-3710/7530 sayılı yazısı okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Hatay ili, Defne ilçesi, Dursunlu Mahallesi, 1461 ada 22-23-24 parsel, 1462 ada 1 parsel,
Atatürk Mahallesi 1445 ada 20 parseller üzerinde Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit
edilen su kemerinin 2863 Sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı
özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından tesciline, kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı
sınırlarının uygun olduğuna, yapı grubunun 1. Grup Yapı olarak belirlenmesine karar verildi.
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Sayfa : 33

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.02.957
Toplantı Tarihi ve No : 29.06.2018-296
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 29.06.2018-9821
ADANA
Mersin Ġli, Erdemli ilçesi, Batısandal Mahallesi sınırları içindeki Akhayat Mevkii, 114 ada
13 ve 14 parseller, 115 ada 173 ve 174 parseller, 112 ada 20, 21, 23, 24, 25, 31, 91, 92 parsellerde
tespit edilen beĢ ayrı örenyerinin 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi talebine
iliĢkin; Mersin Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.04.2018 tarihli ve 353295 sayılı
yazısı ve eki Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13.04.2018 tarihli ve 323081
sayılı rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Mersin Ġli, Erdemli ilçesi, Batısandal Mahallesi sınırları içindeki Akhayat Mevkii, 114 ada
13 ve 14 parseller, 115 ada 173 ve 174 parseller, 112 ada 20, 21, 23, 24, 25, 31, 91, 92 parsellerde
Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen beĢ ayrı örenyerinin 2863 sayılı yasa
kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1’inci
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada
belirtilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
01.02.394
Toplantı Tarihi ve No : 27.06.2018-294
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 27.06.2018-9767

ADANA

6336/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
01.18.142
Toplantı Tarihi ve No : 27.06.2018-294
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 27.06.2018-9741

ADANA

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Çiçekli Mahallesi, Yazı Mevkii, 238 nolu parselde tespit edilen
Çiçekli Arkeolojik Alanının 3 üncü Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesi talebine
iliĢkin; Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan
16.05.2018 günlü raporu okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler
sonunda;
Adana ili, Sarıçam ilçesi, Çiçekli Mahallesi, Yazı Mevkii, 238 nolu parselin 2863 Sayılı
Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından
3’üncü Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline (Çiçekli Arkeolojik Sit Alanı), kararımız eki
haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.
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