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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşadan:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim Dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye

karşı sorumlu olan anabilim dalını,
d) Bilim Dalı: Anabilim dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan bilim dalını,
e) Enstitü/Enstitüler: Üniversiteye bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan ens-

titüyü/enstitüleri,
f) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
g) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğünü,
ğ) Senato: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Senatosunu,



h) Temel Tıp Puanı: TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 inci bölümünden elde edilen stan-
dart puanın 0,7 katsayısı ile TUS Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın
0,3 katsayısı ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,

ı) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
i) Üniversite: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşayı,
j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
k) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar ve Kontenjanlar, İlan ve Başvuru, Öğrenci Kabulü,

Kayıt, İntibak, Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

Lisansüstü programlar ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora

programlarından oluşur.
(2) Birinci öğretimde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora; ikinci öğre-

timde ise tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programları yürütülür.
(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(4) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, genel ve yurtdışı kontenjanlar olmak üzere ikiye

ayrılır. Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylara; yurt
dışı kontenjanları ise kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tama-
mını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylara açıktır. Ayrıca her iki
kontenjan türü için yatay geçiş kontenjanı da ayrılabilir.

(5) Enstitülerde ve/veya programlarda on yarıyıllık lisans derecesi mezuniyeti ile dok-
tora programlarına başvuru yapılması konusunda Senato kararları uygulanır.

İlân ve başvuru
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların müfredatı, kontenjanlar, başvurma koşulları,

takvim ve diğer hususlar ile ilgili kurallar Senato tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilân edilir.
(2) İlânda genel ve yurt dışı kontenjanları ve kabul koşulları ayrı ayrı belirtilir. Başvu-

rular, Senato kararına göre internet üzerinden elektronik ortamda ilgili enstitüye yapılır.
Genel kontenjanlara öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Genel kontenjanlardan lisansüstü programlara; ALES puanı, tıp fa-

kültesi mezunları için temel tıp bilimleri programlarında temel tıp puanı, yabancı dil puanı, li-
sans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülâkat sonucu ve bu Yönetmelikte belir-
tilen oranlara göre hesaplanan giriş puanları dikkate alınarak öğrenci kabul edilir.

(2) Başvuru için istenen ALES veya eşdeğeri sınav puanı, temel tıp puanı ve yabancı
dil puanı, enstitülere ve/veya girilecek programlara göre, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari puan-
lardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

(3) Diğer not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota dönüşüm esasları Senato
tarafından belirlenir.

(4) Programların genel kontenjanlarına başvuracak yabancı uyruklu ve yurt dışında ika-
met eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar, genel kontenjanlar için belirlenen koşullara
uygun olarak kabul edilirler. Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış yabancı uyruklu adayla-
rın, yabancı dil destekli programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için üniversite-
lerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı
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olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü
tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında en az
C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süre-
sinden sayılmaz.

(5) Enstitüler, eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü
programlar açabilirler. Bu programlara başvuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı dil
için YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavdan yüksek lisans ve doktora programlarında 65 veya
karşılığı puandan az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları
gerekir.

(6) Öğrenci kabulünde mülâkat, ilgili programda görevli biri anabilim/bilim dalı/prog-
ram başkanı olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç veya beş öğretim
üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri başkanı, ilgili anabilim/bilim dalı/program baş-
kanıdır. Mülâkatta adayın; alana ilişkin temel bilgisi ve akademik çalışmaya ilgisi ve yönelim
düzeyi değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda 100 üzerinden tespit edilecek mülâkat
puanı bakımından sözlü aşamanın yanında yazılı/test yöntemi de kullanılabilir. Mülâkata gir-
meyen öğrenci, değerlendirme dışında kalır ve programa kabul edilmez. Mülâkat, eğitim ve
öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlarda eğitim ve öğretimin yapıl-
dığı dilde yapılır.

(7) Bütün değerlendirmelerde küsuratlı notlar virgülden itibaren üç haneden sonrasına
yuvarlanır.

(8) Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek giriş notundan başlayarak yapılan sı-
ralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde;
sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav puanı, mezuniyet ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek
olanlar tercih edilir.

Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına kabul edile-

bilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Adayların, başvurdukları puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tara-

fından her başvuru dönemi için belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
c) Adayların YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavdan 50 puan karşılığından az olmamak

üzere Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.
(2) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının

%50’si, lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının
%10’u toplanır.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65 ol-
ması gerekir.

Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edi-

lebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların en az lisans derecesine sahip olması gerekir.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmeyebilir.

İstenmesi halinde ise adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puanı tü-
ründe 55 veya karşılığı puandan az olmamak üzere, her başvuru dönemi için Senato tarafından
belirlenen puanı almış olmaları gerekir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES puanı is-
tenilmesi halinde ALES puanının%50’si, lisans not ortalamasının%20’si ve mülâkat puanının
%30’u; ALES puanı istenilmemesi halinde lisans not ortalamasının %50’si ve mülâkat puanının
%50’si toplanır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65
olması gerekir.

Genel kontenjanlardan doktora programlarına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Genel kontenjanlardan doktora programlarına kabul edilebilmek için

adaylardan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesindeki şartlar aranır.
(2) Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES veya temel tıp puanının

%50’si, lisans not ortalamasının %5’i, yüksek lisans not ortalamasının %5’i, mülâkat puanının
%30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Lisans derecesi ile kabul edilen programlarda
ise ALES veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının
%30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.

(3) Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 75 olması gerekir.
Yurt dışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yurt dışı kontenjanlarından lisansüstü programlara kabul edilebilmek

için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların, yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Diploma denklikleri, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı (YÖK) denklik esaslarına uygun olarak kabul edilir.

b) Adayların, yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için lisans mezunu; doktora
programlarına başvurabilmeleri için lisans ve/veya yüksek lisans mezunu olmaları gerekir. Ha-
zırlık sınıfları hariç en az beş yıl (on yarıyıl) süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, ecza-
cılık, veteriner ve en az altı yıl (oniki yarıyıl) süreli tıp fakültesi mezunları ile ilgili mevzuatta
belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi
ve dört yıllık (sekiz yarıyıllık) eczacılık fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora
programlarına başvurabilir.

c) Adayların 100 üzerinden; yüksek lisans programlarına başvuranlar için lisans not or-
talamalarının en az 65; doktora programlarına başvuranlar için lisans not ortalamalarının en
az 65, yüksek lisans yapmadan kabul edilenlerde en az 75 ve yüksek lisans not ortalamalarının
en az 75 olması gerekir.

(2) Lisansüstü programlara giriş notunun belirlenmesinde; yüksek lisans programlarına
girişte lisans not ortalamasının tamamı; doktora programlarına girişte lisans not ortalamasının
%50’si, yüksek lisans not ortalamasının %50’si; yüksek lisans yapmadan kabul edilenler için
ise lisans not ortalamasının tamamı değerlendirmeye alınır.

(3) Adaylar giriş notlarına göre, en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan
dâhilinde programlara kabul edilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin be-
lirlenmesinde mezuniyet tarihi yeni olan aday, eşitliğin devam etmesi halinde ise başvuru tarihi
önce olan aday tercih edilir.

(4) Lisansüstü programlara kontenjan dışı yabancı uyruklu öğrenci kabulüne, uluslararası
anlaşmalara, protokollere ve belgelere dayalı olarak ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer
programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri
veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı olmaları gerekir.
Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan
en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde
puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(6) Bu maddedeki hükümlerin dışında, lisansüstü programlara giriş koşullarının belir-
lenmesinde değişiklik yapmaya Senato yetkilidir.
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Yatay geçişler
MADDE 12 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrenci-

lerin programları, anabilim/bilim dalı/program başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili enstitü
yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir.

(2) Bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında en az bir yarı-
yılını tamamlamış bulunan başarılı öğrenciler, kendi programlarına kayıt oldukları tarih itiba-
rıyla, Senatoca belirlenen asgari ALES puanı ve yabancı dil puanını sağlamalıdır. Tezsiz yüksek
lisans hariç, yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin son bir yılında; doktora
programlarında ise normal öğrenim süresinin son iki yılında yatay geçiş yapılmaz.

(3) Dört yıllık lisans derecesi ile doğrudan doktora yapan adaylar, Üniversitede dört
yıllık lisansa dayalı başvurabileceği doktora programlarının olmadığı durumlarda, ilgili yatay
geçiş kontenjanlarına; doktorada yeterlik sınavını başardıktan sonra başvurabilirler.

(4) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul notunun belirlenmesinde, ALES puanının %50’si,
yabancı dil puanının %20’si ve yatay geçiş yazılı sınav notunun %30’u toplanır. Yazılı sınav,
anabilim/bilim dalı/program başkanlığınca önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla
üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılır.

(5) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilmesi için kabul notunun tezli yüksek li-
sansta en az 65 ve doktorada en az 75 olması gerekir.

(6) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası ilgili enstitüden istenir ve in-
tibak işlemleri yapılır. Yatay geçiş yoluyla enstitüden ayrılan öğrencinin ise dosya muhteviyatı,
yatay geçiş yaptığı enstitünün talebi üzerine fotokopisi alındıktan sonra gönderilir.

Doktora programından yüksek lisans programına geçiş
MADDE 13 – (1) Dört yıllık lisans mezunu olarak doktora programına başlamış ve en

az sekiz adet dersi ve semineri başarmış bulunan öğrencilerin talepleri halinde, ilgili
anabilim/bilim dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kara-
rıyla yüksek lisans programı tez aşamasına intibakları yapılır. Eksik dersleri, kredisi/AKTS
kredisi varsa tamamlatılır. Bu durumda öğrenci kontenjanı aranmaz.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü
derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece
elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler için ayrıca
ders açılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim etkinlikle-
rine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilerin öğretimin yabancı
dille yapıldığı lisansüstü dersleri alabilmeleri için, Senatoca belirlenen yabancı dil puanını
almış olmaları gerekir.

(2) Özel öğrenci kabul koşulları ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
(3) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler, lisansüstü eğitiminde verilen
derslerin %50’sini geçmemek koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Kesin kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar, ilgili enstitünün in-

ternet sayfasında ilân edilir. İlândan itibaren maddi hatalar için üç iş günü itiraz süresi verilir.
İtiraz süresi sonunda listeler, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Kesin kayıt hakkı
kazananlar, yedekleri ile birlikte ilgili enstitünün internet sayfasında ilân edilir. Kesin kayıt,
ilânda belirtilen şartlar dâhilinde, istenen belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile süresi içerisinde
ilgili enstitülere bizzat kendisi veya resmi vekili aracılığı ile başvurularak yapılır. Kesin kayıt
hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında başvuru için istenen belgelerin aslını, noter veya mezun
olduğu yükseköğretim kurumu tarafından onaylı örneğini ilgili enstitüye teslim eder.
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(2) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin
kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların dip-
loma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(3) Öğrenciler her yarıyıl başında öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde
ödeyerek kayıtlarını yenilerler. Aksi durumda, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içe-
risinde yatırmama mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenciler
o dönem kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu arada geçen süre
öğrenim süresinden sayılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 16 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik
takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edi-
lenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt
yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında
yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile bilimsel hazırlık programı öğrencileri katkı
payı/öğrenim ücretini ilgili programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eği-
tim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun
olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Ders saydırma/intibak
MADDE 17 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler

ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen
öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.

(2) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde dersin veya faaliyetin/uy-
gulamanın tamamlanmasından sonra yüksek lisansta iki yarıyılı, doktorada dört yarıyılı geç-
memiş olması kaydıyla daha önce alınan lisansüstü dersler veya faaliyetler/uygulamalar, yüksek
lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans dersleri ve yüksek lisansa yönelik
diğer faaliyetler/uygulamalar; doktora programlarına yapılan geçişlerde ise, sadece doktorada
alınan dersler ve diğer faaliyetler/uygulamalar, anabilim/bilim dalı/program başkanlığının gö-
rüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla intibak ettirilir. Kararda, öğrenim sürecinde
öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.

Kayıt dondurma
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin

varlığı halinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:
a) Öğrencinin sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
c) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,
ç) Öğrencinin tutukluluk hali,
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,
e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kal-

dırılması suretiyle askere alınması,
f) İlgili enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya

çıkması.
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(2) Yabancı dil öğrenmek amacıyla kayıt dondurarak yurt dışına giden öğrencilerin dil
eğitimi aldığına dair belgelerle yurtdışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını
ilgili enstitüye ibraz etmemeleri halinde bu süreler öğrenim sürelerine eklenmez.

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

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

İlişik kesme
MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, Lisansüstü Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde, enstitü ile
ilişikleri kesilir.

(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri bel-
gelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.

(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe
kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik
kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde belgenin bir kopyası öğrenciye verilir.

(4) İlişiği kesilen öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü döneme ait ilgili Yönetmeliğin
bir kopyası, kaydolduğu dönemde programında bulunan dersler ve diğer yükümlülüklerini gös-
teren belgeleri dosyasında saklanır.

Tebligat
MADDE 20 – (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat, imza

karşılığı şahsen kendisine veya öğrencilerin beyan ettikleri en son adresine veya öğrencinin
elektronik posta adresine yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Müfredat, eğitim ve öğretim planları ile faaliyetleri
MADDE 21 – (1) Müfredat; diploma programına ait esaslar, dönemlere ait derslerin

listesi, her bir dersin izlenceleri, eğitim öğretim şart ve imkânları ile öğretim elemanı listesinden
oluşur. Müfredat, Senato tarafından belirlenen forma göre ilgili enstitü tarafından düzenlenir,
ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.

(2) Her bir yarıyılda en az 30 AKTS kredilik ders açılır. Öğrenci isterse, bir yarıyılda
en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.

(3) Açılacak dersler ve ders programları, her eğitim ve öğretim yarıyılı başlamadan en
geç on beş gün önce öğrencilere enstitülerin web sayfası üzerinden duyurulur.

(4) Lisansüstü dersler bir yarıyıl süreli olup zorunlu ve/veya seçmeli derslerden oluşur.
Bir dersin teorik ve uygulama olmak üzere toplam kredi değeri 4 krediden fazla olamaz. Birinci
öğretim programlarında zorunlu derslerin kredi toplamı, varsa enstitüler arası veya enstitü dü-
zeyinde ortak zorunlu dersler hariç, program düzeylerine göre istenen en az kredi miktarının
%75’ini aşamaz. Programlarda bazı dersler, ön şartlı dersler olarak konulabilir. Ön şartlı ders-
lerin alınabilmesi için önceki yarıyıllarda ön şart olan dersin başarılmış olması zorunludur.

(5) Enstitüler arası veya enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler de konulabilir. Ensti-
tüler arası dersler Senato kararıyla, enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler ilgili enstitü kurulu
kararıyla kabul edilir. Ortak zorunlu derslerin toplam kredisi 3’ten ve AKTS kredisi 6’dan fazla
olamaz. Bu dersler, lisansüstü programlarda belirtilen en az kredi miktarının ve ders sayısının
hesabında dikkate alınmaz.
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(6) Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği dersinin tezli yüksek lisans programında
verilmesi zorunludur. Doktora programına kayıtlı bir öğrenci bilimsel araştırma teknikleri,
araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersi yüksek lisans programında almadıysa, bu
dersi almakla yükümlüdür. Bu dersin kredisi 3 olup, AKTS karşılığı ilgili enstitü kurul kararı
ile belirlenir.

(7) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu
derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin
yanı sıra diğer programlardaki seçmeli ve/veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir.
Alınmış olan seçmeli derslerin tamamının da başarılması gerekir. Seçmeli dersten başarısızlık
halinde, öğrenci bu dersi veya eşdeğer bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Ders seçiminde,
atanmışsa danışmanın, atanmamışsa anabilim/bilim dalı/program başkanının görüşü alınır.

(8) Birinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim programlarından; ikinci öğretim öğ-
rencisinin, ikinci öğretim programlarından; uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan eğitim
programlarından ders alması esastır. Bununla birlikte ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato
kararlarına göre, kayıtlı olunan program türü dışındaki başka bir programdan da ders alınması,
ilgili enstitü kurulunca kararlaştırılabilir.

(9) Seminer, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup öğrencilerin
ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan
yazılı bir çalışmadır. Değerlendirmesi danışman veya görevli öğretim üyesi tarafından yapılır.

(10) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üye-
sinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyim-
lerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme
ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir. Bu ders-
ler, tez konusunun kabul edildiği tarihten itibaren öğretim üyesinin talebiyle açılır ve danış-
manlık görevi sona erinceye kadar, yarıyıllarda ve yaz tatillerinde de devam eder. Danışman
öğretim üyesi, görevli olduğu enstitüler ve öğrenci sayısı dikkate alınmadan tezli yüksek lisans
öğrencileri için en fazla üç saat; doktora öğrencileri için tezli yüksek lisans programı olan alan-
larda en fazla üç saat, tezli yüksek lisans yapılmayan alanlarda en fazla altı saat uzmanlık alan
dersi açabilir. Tez konusu kabul edilen öğrenciler, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan
dersini almak zorundadır.

(11) Dönem projesi dersi, tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu ve kre-
disiz bir ders olup, öğrenci bu dersin alındığı yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek
zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(12) Tez, tezli yüksek lisans ve doktora programlarının amacına yönelik olarak hazır-
lanan ve ilgili enstitü kurulunca belirlenen formatta yazılan bilimsel bir çalışmadır. Danışman,
tez çalışmalarını izleyebilmek amacıyla, her öğrenci için haftada bir saat danışmanlık saati be-
lirler.

(13) Tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar, bu madde kapsamında yukarıdaki fıkralarda
tanımlanmayan, ancak öğrencinin programı tamamlaması için gerekli olan faaliyetler/uygula-
malardır. İstenmesi halinde tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar, ders izlencelerinde belirtilerek
değerlendirilir.

Danışman atama ilkeleri
MADDE 22 – (1) Anabilim/bilim dalı/program başkanlıkları, öğrencilerin tercihlerini

ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak danışman önerilerini ilgili yarıyıllarda
enstitülere gönderir. Danışman ataması, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Da-
nışman önerisinin uygun görülmemesi veya önerinin zamanında yapılmaması halinde ilgili
enstitü yönetim kurulu doğrudan danışman atayabilir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi danışmanı, ilgili programda ders
veren ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri veya doktora derecesine sahip öğretim
görevlileri arasından atanır.

(3) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve
en az iki yarıyıl süreyle bir lisans/lisansüstü programında ders vermiş olan öğretim üyeleri ara-
sından atanır.

(4) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veterinerlik alanlarındaki anabilim dalları hariç dok-
tora programında tez danışmanı, en az dört yarıyıl süreyle bir lisans programında veya iki ya-
rıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş ve bir yüksek lisans tezi yönetmiş olan ve
Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından atanır.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.

Kredilendirme
MADDE 23 – (1) Lisansüstü derslerin yarıyıl kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik

ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Ders
ve diğer faaliyetlerin AKTS olarak kredilendirilmesinde, bir AKTS kredisi, yaklaşık 25 saatlik
öğrenci çalışmasının karşılığı olarak hesaplanır.

(2) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS
olarak kredilendirilir. AKTS kredileri; seminer için 6, tezsiz yüksek lisans dönem projesi için
24, uzmanlık alan dersi dâhil olmak üzere yüksek lisans tezi için toplam 60 ve doktora tezi
için ise toplam 120 AKTS’dir.

Derslere devam
MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlarda derse devam oranı, her bir ders için ve en

az olmak üzere, dersin teorik saatlerinde %70, uygulamalı saatlerinde ise %80’dir. Bir derste
bu oranlardan herhangi birisini sağlayamayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız
sayılır. Uzaktan eğitim programları için Senato tarafından farklı devam şartları belirlenebilir.

Başarının değerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak

olan ara sınav, kısa sınav, kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi tamamlayıcı faaliyetler/uy-
gulamalar ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Bir dersin dönem içi değerlendirmesinde, en az
bir ara sınav ve/veya o dersin izlencesinde tanımlanan ve oranları belirtilen diğer etkinlikler
dikkate alınır. Yarıyıl sonu bitirme/bütünleme sınavının ders başarı notuna etki oranı %50’den
az, %70’den fazla olamaz.

(2) Uzaktan eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not
ortalamasının %20’si ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alına-
rak hesaplanır.

(3) Başarı değerlendirmesine esas alınacak etkinlikler ve ağırlıkları ders izlencesinde
belirtilir ve ders alımından önce ilân edilir.

(4) Ara sınava geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler, durumlarını beş iş günü
içinde ilgili enstitüye bildirmek zorundadır. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul
edilen öğrenciler mazeret sınavına girerler. Yarıyıl sonunda bitirme sınavına girmeyen veya
girip de başarısız olan öğrenciler ise bütünleme sınavına girerler. Geçerli mazereti nedeniyle
tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için beş iş
günü içinde mazeretlerini ilgili enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim
kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.
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(5) Seminer, dönem projesi, uzmanlık alan dersi, tez izleme raporları, varsa programın
tamamlanması için yapılması gereken tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar başarılı veya başa-
rısız olarak; doktora tez önerisi, kabul veya ret olarak; tezler ilk sınavda kabul, ret veya dü-
zeltme olarak, düzeltme verilen tezler kabul veya ret olarak değerlendirilir.

(6) AGNO; öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının kre-
dileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bö-
lünmesiyle hesaplanır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarı notu ve not dönüşümleri
MADDE 26 – (1) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.
(2) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kulla-

nılır.
(3) Bir lisansüstü dersinden başarılı olmak için o dersin yarıyıl sonu bitirme/bütünleme

sınavı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Bu sınır ilgili enstitü kurulu kararı ile
yükseltilebilir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az
65 puan; doktora programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır. 100 tam puan üze-
rinden yapılan değerlendirmede küsuratlı notlar en yakın tam sayıya yuvarlanır.

(5) Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre kar-
şılıkları, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

100’lük Not Aralığı 4’lük Not Harfli Not Yüksek Lisans Doktora
93-100 4,00 AA Mükemmel Mükemmel
87-92 3,50 BA Çok iyi Çok iyi
81-86 3,00 BB İyi İyi
75-80 2,50 CB Orta üstü Orta üstü
65-74 2,00 CC Orta Geçmez
56-64 1,50 DC Geçmez Geçmez
45-55 1,00 DD Geçmez Geçmez
00-44 0,00 FF Geçmez Geçmez
FD Devamsız Devamsız
B* Başarılı* Başarılı*
BZ* Başarısız* Başarısız*
M Muaf Muaf
(*) Seminer ve tezsiz yüksek lisans dönem projesi dersi gibi nota bağlı olmayan değer-

lendirmelerde kullanılır.
(6) İlgili dersin sorumlusu öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi gün

içinde ilân eder.
(7) Ders başarı notları, not durum belgesinde (transkript) 4’lük ve harfli değerleri ile

gösterilir.
Ders başarı notlarına itiraz
MADDE 27 – (1) Değerlendirmeye esas olan başarı notlarına itiraz, ilânı takip eden

üç iş günü içinde resmî olarak ilgili enstitüye yapılır. İlgili enstitü müdürü, en az biri sınavı
yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar.
Komisyon, itirazları üç iş günü içinde sonuçlandırır. Komisyondan gelen sonuç, üç iş günü
içinde öğrenciye duyurulur.

Ders tekrarı
MADDE 28 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Seçmeli

derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise, aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların ye-
rine danışman onayıyla bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli dersleri de alabilirler.
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Bilimsel hazırlık programı
MADDE 29 – (1) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans

veya doktora programından farklı alanda almış öğrencilere ve lisans ve/veya yüksek lisans de-
recesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans ve dok-
tora öğrencilerine, anabilim/bilim dalı ve program başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulunun kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Program süresi en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve
süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek
lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(3) Programdaki yüksek lisans öğrencisi bilimsel hazırlık derslerini lisans; doktora öğ-
rencisi ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden alır. Ancak, programda alınması gereken
zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine
geçemez.

(4) Bilimsel hazırlık derslerinin yanında anabilim/bilim dalı ve program başkanlığının
önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, kabul edilmiş olduğu lisansüstü programa ait
yüksek lisansta 6 kredi ve karşılığı olan AKTS kredisi, doktorada ise 9 kredi ve karşılığı olan
AKTS kredisini aşmayacak şekilde dersler de alınabilir. Bu şekilde alınan ve başarılı olunan
dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş olduğu lisansüstü prog-
ram derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.

(5) Programdaki bilimsel hazırlık dersleri kredi toplamı en az 8, en fazla 30’dur. Bu
programda, bilimsel hazırlık dersleri dâhil alınabilecek derslerin toplam AKTS kredisi, her bir
yarıyıl için 45 AKTS’den fazla olamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin, lisans düzeyindeki devam koşulları geçerli
olmak üzere, lisans derslerinden almış oldukları notlar lisans öğrencileri ile aynı ölçütlere göre
değerlendirilir. Ancak bu öğrencilerin başarı koşulları, lisansüstü programdaki başarı değer-
lendirme ölçütlerine göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını
sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı; dersler, seminer, tez çalışması, tez sınavı ve varsa ta-
mamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur.

Öğrenim süresi
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) ALES’ten en az 80, YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavlardan en az 65 veya bun-
ların karşılıkları notları alan, AGNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, birinci yarıyıl sonuna
kadar tez konusu kabul edilen öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer koşulları da sağ-
lamaları şartıyla üçüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler. Bu erken tez teslim koşul-
larını yerine getiremeyenler, en erken dördüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler.
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Danışman ataması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 32 – (1) Tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, 22 nci maddeye

göre atanır.
(2) Tez danışmanının öğrenciyle beraber belirlediği tez konusu, en geç ikinci yarıyılın

sonuna kadar anabilim/bilim dalı ve program başkanlığı tarafından enstitüye önerilir. Tez ko-
nusunun uygun görülmemesi halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu değişiklik talep eder.

(3) Tez danışmanı ile tez konusu ve tez başlığı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesin-
leşir.

Ders yükü ve tez
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programında ders yükü 21 krediden az 30 kredi-

den çok olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve varsa tamamlayıcı faaliyetler-
den /uygulamalardan oluşur. Tezli yüksek lisans programında seminer dâhil tüm derslerden 60
AKTS kredisinin sağlanması gerekir. Tez çalışmasının toplam AKTS kredisi 60’dır.

(2) Dersler, danışmanın talebi, anabilim/bilim dalı/program başkanlığının önerisi, da-
nışman atanmamışsa anabilim/bilim dalı/program başkanlığının doğrudan önerisi ile alınacak
dersin bulunduğu programın başkanının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans dersleri ile ikiden fazla olmaması
ve öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden de seçilebilir. Doktora
programlarından ders alınmaz.

(3) Lisans düzeyindeki devam koşulları geçerli olmak üzere seçilen lisans derslerinden
alınan notlar, lisans öğrencileri ile aynı ölçütlere göre değerlendirilir. Ancak bu öğrencilerin
başarı koşulları, lisansüstü programdaki başarı değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir.

Tez süreci
MADDE 34 – (1) Öğrencinin, tezini teslim etmeden önce derslerini, seminerini, kre-

disini ve AKTS kredisini, varsa tamamlayıcı faaliyetlerini/uygulamalarını başarıyla tamamla-
ması gerekir.

Tezin sonuçlanması
MADDE 35 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına

teslim eder. Danışmanın, tezin senato tarafından belirlenmiş yazım kurallarına uygun bir şekilde
tamamlandığına dair görüşü, anabilim/bilim dalı/program başkanlığı tarafından ilgili enstitüye
bildirilir. Öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını enstitüye teslim eder.

(2) Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dâhilinde öğrenci ile birlikte
Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Enstitü, söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki
verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek
bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere enstitü yönetim ku-
ruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Önerinin uygun bulunmaması halinde, tez
jürisini ilgili enstitü yönetim kurulu belirler. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de
Üniversite dışından olmak üzere, üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden
oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca en az biri Üniversite dı-
şından olmak üzere, iki de yedek öğretim üyesi belirlenir.

(4) Öğrenci, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarihten son-
ra, üç iş günü içinde tezlerini yedek üyeler de dâhil olmak üzere jüri üyelerine imza karşılığı
şahsen ve/veya kargo ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren
10 günden az 30 günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Öğrenci,
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tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşan sınavın süresi 45 dakikadan az 90 dakikadan fazla olamaz. Sınav, öğretim
elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.

(5) Sınavdan sonra jüri, öğrenciye ve dinleyicilere kapalı oturumda tez hakkında salt
çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak
bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Tezi hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci, azamî süreyi aşmamak üzere, sınav tarihinden itibaren üç ay içinde ge-
reken düzeltmeleri yapar ve tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda
aynı usulle tez hakkında kabul veya ret kararı verir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ile ilişiği ke-
silir.

(7) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı adlı veya yönetim kurulunca
uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer alması ha-
linde; tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini
yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte tezli yüksek lisans programı için belirlenen bütün

koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri yerine getiren öğrenciye
üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan tezli
yüksek lisans diploması verilir.

(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde ilişiği kesilir.

(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalanmış nüshasının enstitüye teslim
edildiği tarihtir.

(4) Tezin bir kopyası, tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda
YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

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

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
Öğrenim süresi
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ka-
yıtlı olduğu enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman ataması
MADDE 39 – (1) Her bir öğrenci için danışman önerisi ve ataması en geç birinci ya-

rıyılın sonuna kadar, 22 nci maddeye göre yapılır.
Ders yükü ve dönem projesi
MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi
kredisizdir.
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(2) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl
sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Değerlendirme, başarılı veya başarısız
olarak yapılır.

(3) Dersler, danışmanın talebi, anabilim/bilim dalı/program başkanlığının önerisi, da-
nışman atanmamışsa anabilim/bilim dalı/program başkanlığının doğrudan önerisi ile alınacak
dersin bulunduğu program başkanının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan tezsiz yüksek lisans dersleri ile ikiden fazla ol-
maması ve öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden de seçilebilir.
Doktora programlarından ders alınmaz.

(4) Dönem projesi dersi konusu danışman tarafından birinci yarıyıl sonunda belirlenir
ve ilgili enstitüye bildirilir.

(5) Konusu belirlenen öğrenci, dönem projesini hazırlayarak, en erken ikinci yarıyıl
sonunda danışmanına ve ilgili enstitüye teslim eder.

(6) Öğrenci, danışmanının belirlediği tarihte projesini sunar. Sunum, öğretim eleman-
larına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.

(7) Dönem projesi dersi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlen-
dirilir ve sonucu ilgili enstitüye bildirilir. Danışman, öğrencinin dönem projesi dersinin başarısız
olması halinde, nedenlerini ilgili enstitüye ve öğrenciye yazılı olarak bildirir.

Diploma
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte tezsiz yüksek lisans programı için belirlenen bütün

koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri yerine getiren öğrenciye,
üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan tezsiz
yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, programın tamamlanması için yerine getiril-
mesi gereken son faaliyetin tarihidir.

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yük-

seköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgarî şartları yerine
getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek
lisans programında alınan dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans progra-
mındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 43 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma;

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

(2) Doktora programı; dersler, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve savunması,
tez çalışması, tez savunma sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur.

(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

(4) Doktora programları ikinci öğretim programı olarak açılamaz.
Öğrenim süresi
MADDE 44 – (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 azamî tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azamî tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
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(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
ile ilişiği kesilir.

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

Danışman atanması
MADDE 45 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanını

enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman ataması,
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar; dört yıllık
lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar 22 nci mad-
deye göre yapılır.

Ders yükü ve tez
MADDE 46 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olma-
mak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, tez önerisi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak
üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim 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.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğren-

cinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girer.

(2) Derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini başarıyla tamamlamak şartıyla
yeterlik sınavına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken üçüncü, en geç beşinci
yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken beşinci, en geç yedinci yarıyılın so-
nunda yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Doktora yeterlik sınavı; doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Doktora yeterlik komitesi, anabilim/bilim dalı başkanlığınca her yıl en geç ekim ayının ilk haf-
tasında önerilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından bir yıl süre ile atanır. Komite, ana-
bilim/bilim dalı başkanı ile dört öğretim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları
hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi
Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş ve biri başka bir yükseköğretim kuru-
munda görevli olmak üzere iki yedek öğretim üyesi de önerilir. Danışmanın oy hakkı olup ol-
madığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda
jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav aşamalarında her bir jüri üyesi, öğrencinin
başarı notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Başarı notu 75 puan ve üzeridir. Sınav jü-
rileri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki nihaî başarı durumunu değerlendirirken her bir
jüri üyesinin verdiği notları ayrı ayrı dikkate alarak, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izle-
yen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü aşa-
malardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin
doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavına giren öğrenciye, sınavda başarılı olması halinde danışmanı ve ana-
bilim dalı başkanlığının onayını alarak tez başlığı, tez konusu ve tez izleme komitesinin belir-
lenerek en geç bir ay içerisinde oluşturulması gerektiği hususu enstitü tarafından yazı ile tebliğ
edilir.

(8) İlgili anabilim dalı başkanlığı, öğrenci ve danışmanın da görüşlerini dikkate alarak
belirleyeceği tez başlığı ve tez konusu ile tez izleme komitesini en geç bir ay içerisinde enstitüye
önerir. Önerinin uygun bulunmaması hâlinde ilgili enstitü yönetim kurulu, değişiklik talep eder.
Anabilim dalı başkanlığı değişiklik talebine uygun önerisini beş iş günü içerisinde enstitüye
sunar. Öneri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi hâlinde kesinleşir. Öğrencinin
geçerli bir mazereti olmaksızın danışmanı ile bu fıkrada belirtilen tez başlığı, tez konusu ve
tez izleme komitesi oluşturulması konularında iletişim kurmaması nedeniyle tez önerisi savun-
masının altı ay içinde yapılamaması durumunda öğrenci tez önerisini savunmamış sayılır ve
48 inci maddenin altıncı fıkrası hükmü uygulanır.

Tez süreci
MADDE 48 – (1) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez da-

nışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez da-
nışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir.

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

(3) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, ya-
pacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme
komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü sa-
vunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine imza karşılığı dağıtır ve imzaların bulunduğu
belgeyi sözlü savunmadan önce enstitüye teslim eder.

(4) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin
bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın üçüncü fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                             29 Ağustos 2018 – Sayı : 30520



(7) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, bu tarihten itibaren tez çalışması faaliyetleri ile il-
gili olarak her yıl ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında, tez izleme komitesi tarafından
birer ara değerlendirmeye tabi tutulur. Varsa ikinci danışman toplantılara oy hakkı olmadan
katılabilir. Öğrenci tez izleme komitesine, tez önerisi enstitü yönetim kurulu tarafından kabul
edildikten altı ay sonra birinci tez izleme raporunu; takip eden her altı ayın sonunda ise izleyen
tez izleme raporlarını, toplantı tarihinden bir ay önce yazılı olarak sunar ve toplantıda sözlü
olarak savunur. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde ya-
pılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışma raporu, komite tarafından başarılı veya
başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Raporunu, süresi içinde sunmayan veya savunma-
yan öğrenci başarısız sayılır.

(8) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, alanı veya tezi ile ilgili,
ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir der-
gide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. Tez
danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının
geçmesi şartı aranır.

Tezin sonuçlanması
MADDE 49 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına

teslim eder. Danışmanın, tezin enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair
görüşü, anabilim/bilim dalı/program başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Öğrenci te-
zin istenen sayıda nüshasını enstitüye teslim eder.

(2) Tezin sonuçlanabilmesi için başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme ko-
mitesi raporunun ilgili enstitüye sunulmuş olması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl öğretim üyesin-
den oluşur. Ayrıca biri Üniversite dışından olmak üzere iki de yedek üye belirlenir. Danışmanın
oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı ol-
maması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, ikinci tez danışmanı da oy hakkı
olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Öğrenci, doktora tezinin savunmasından önce tezini, düzeltme verilen tezlerde ise
düzeltilmiş tezini danışmanına sunar. Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi
dâhilinde öğrenci ile birlikte Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır.
Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak danışmana ve
jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla
belgeledikleri verilere göre gerçek bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar
verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Öğrenci, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarihten son-
ra, üç iş günü içinde yedek üyeler dâhil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile
ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on günden az, otuz gün-
den çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Öğrenci tezini jüri önünde sözlü
olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşan
sınavın süresi, 1,5 saatten az, 3 saatten fazla olamaz. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü
öğrencilere açıktır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile
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ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli dü-
zeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan,
doktora tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde; aynı adlı veya enstitü yönetim kuru-
lunca uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer al-
ması koşuluyla, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları ye-
rine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte doktora programı için belirlenen bütün koşulları

başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye, üze-
rinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan doktora
diploması verilir.

(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde ilişiği kesilir.

(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalanmış nüshasının enstitüye teslim
edildiği tarihtir.

(4) Tezin bir kopyası, tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda
YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler
MADDE 51 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu engelli

öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık
MADDE 52 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup,

bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta
ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Bazı sınavların geçerlik süreleri
MADDE 53 – (1) Lisansüstü programlara kabul koşullarında yer alan merkezi ve eş-

değeri sınavların geçerlik süreleri kendi geçerlik süreleriyle sınırlıdır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Lisansüstü Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile YÖK, Senato, ilgili enstitü kurulu ve ilgili enstitü yö-
netim kurulu kararları uygulanır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 8/9/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
(3) 48 inci maddenin sekizinci fıkrası 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren dok-

tora programlarına kayıt yaptıran öğrenciler için uygulanır.
Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rek-

törü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Beypazarı Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait KurtuluĢ Mahallesi Ġrfan GümüĢel Caddesi 210 Ada 

72 Parselinde 1. Kat Bağımsız Bölüm 83 ve 84 nolu dükkânlar birlikte, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 35/a ve 36-37. Maddeleri gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 

TaĢınmazın satıĢ ihalesi Beypazarı Belediyesi Ġhale Odasında (KurtuluĢ Mah. Halil ġıvgın 

Cad. No: 5/2 PK: 06730    Beypazarı/ANKARA) Belediye Encümenimizce 24.09.2018 Tarihinde 

Saat: 14.05’ de yapılacaktır. 

SatıĢa esas Muh. Bedel: 3.600.000,00-TL olup, Geçici Teminatı: %3 108.000,00-TL’dir. 

ĠHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER 

Ġsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek Ġhale Dosyasında aranacak belgeler 

Ģunlardır: 

1 - Teklif mektubu 

2 - Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu 

3 - Gerçek kiĢiler için nüfus cüzdanı sureti 

4 - Gerçek kiĢiler için yerleĢim belgesi (Ġkametgâh Belgesi) 

5 - Ġsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, 

6 - Gerçek kiĢiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iĢtirak ediliyorsa, isteklinin 

adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname, 

7 - Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmıĢ 

olduğu yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 

kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge 

ve imza sirküleri 

8 - Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine iliĢkin kanuni Ģartları 

taĢımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek. 

9 - Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi. 

TaĢınmazların ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını Ģartnamede belirtilen belgeler ile 

birlikte satıĢ Ģartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak (teklif mektupları iç 

zarfa koyulacak, ağzı kapatılıp teklif sahibi tarafından imzalanacak ve diğer ihale evrakı ile 

birlikte dıĢ zarfın içerisine konulacaktır. Ġç ve dıĢ zarfların üzerine teklif veren kiĢi yâda 

kuruluĢun ismi ve irtibat telefonu yazılacaktır.) 24.09.2018 tarihine rastlayan Pazartesi günü ihale 

saatine kadar Beypazarı Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) verilmek üzere Emlak 

Ġstimlâk Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karĢılığında teslim edeceklerdir. Posta ile 

yapılacak tekliflerde meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

ġartname bedeli 100,00-TL (Yüz lira) karĢılığı, Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğünde 

görülebilir ve temin edilebilir. Ġhaleye giren gerçek kiĢi veya tüzel kiĢi ihale Ģartnamesini aldığına 

dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır. 

10 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlanen duyurulur 7357/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Çameli Belediye Başkanlığından: 

Çameli Belediyesi mülkiyetindeki 324 Ada 2, 3, 4, 5, 6 parseller, aĢağıda nitelikleri 

belirtilen parseller üzerine, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35-A maddesine göre kapalı teklif 

usulü kat karĢılığı konut inĢaatı yaptırılacaktır. 

ĠĢin yapılacağı yer ve niteliği; 

Yeni Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 36, 38 Çameli/DENĠZLĠ kayıtlı 1423 m²’lik arsa 

vasıflı taĢınmaz üzerine toplam inĢaat alanı 6605 m² olan yapı inĢaat edilecektir. 

1 - Bu iĢin tahmin edilen bedeli 6.380.430,00 TL (altı milyon üç yüz seksen bin dört yüz 

otuz Türk Lirası) dır. 

2 - Ġhale 12/09/2018 tarihinde çarĢamba günü saat 11:00 de Çameli Belediyesi Binası 

içerisindeki toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale Ģartnamesi ve diğer evraklar Çameli Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğünde mesai 

saatleri (08.00-12.00;13.300-17.00) arasında görülebilir. 

4 - Ġhaleye katılabilmek için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; isteklilerin: 

A. Ġkametgâh belgesi, 

B. Tebligat için adres beyanı (beyanda; telefon, faks, e-mail bilgileri de yazılacak) 

C. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 

1. Gerçek kiĢi olması halinde; ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya esnaf ve 

sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir, (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ) 

belge 

2. Tüzel kiĢi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

sanayi odasından (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ) Tüzel KiĢiliğin odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge 

D. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri 

1. Gerçek kiĢi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi (ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda düzenlenmiĢ) 

2. Tüzel kiĢi olması halinde; ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi; bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bilgilerin 

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

tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ) 

E. Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise isteklinin adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (ihale tarihinin 

içinde bulunduğu yıl içinde düzenlenmiĢ) 

F. ĠĢin tahmin edilen bedelinin %3 (yüzde üç)’ü oranında 191.412,90 TL (yüz doksan bir 

bin dört yüz on iki Türk Lirası doksan KuruĢ) geçici teminat 

G. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler: 

1. Ġstekli Ģirket ise onaylı Ģirket tüzüğü ile birlikte Ģirket ortaklarını ve bunların hisse ve 

görevlerini belirten belge 

2. Ġhale tarihi itibariyle vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge 

3. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler 

4. 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhüt 

H. Ekonomik ve mali yeterliliğe iliĢkin belgeler 

a) Bilanço veya eĢdeğer belgeler: 

(1) Bilançonun veya eĢdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan 

önceki yıla ait; 
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(a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerinin 

(b) ―(a)‖ bendine belirtilen belgelere eĢdeğer belgelerin her ikisinin de 

(2) Adayın veya isteklinin (1)’inci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 

Bu durumda: 

(a) Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (1 yıl) 

içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli 

borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inĢaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, hakkediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir.) 

(b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak 

oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın 

inĢaat maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir. 

(c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın 

inĢaat maliyetleri ile hak ediĢ gelirlerinin gösterilmesi zorunludur 

(3) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgeleri sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parsel tutarının ortalaması 

üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

(4) Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 

yılsonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini 

sağlayamayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

(5) 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 174 üncü maddesine göre takvim 

yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas 

alınır. 

(6) Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre 

düzenlenmiĢ ve yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir yada vergi 

dairesince onaylanmıĢ olması zorunludur. 

(7) Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz 

etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müĢavir veya serbest 

muhasebeci mali müĢavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. 

(8) Aday veya isteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortakların her birinin istenen 

belgeleri ayrı ayrı sunması ikinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

c) Ġsteklinin ĠĢ Hacmini Gösterir Belgeler 

1 - Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları 

gösteren gelir tabloları, 

2 - Taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiĢ faturalardır. 

I. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ĠliĢkin Belgeler 

Ġhaleye katılan isteklilerden aĢağıda tip ve sayıları belirtilen teknik personelleri iĢin 

baĢından sonuna kadar Ģantiye sahası içerisinde istihdam etmesi noter onaylı teknik personel 

taahhütnamesi ile verilecektir. 

(1) Adet ĠnĢaat Mühendisi veya mimar (En az 2 yıl deneyimli) 

J. 4734 sayılı Kamu Ġhale ve 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanuna göre ihalelere katılmaktan 

yasaklı olunmadığına iliĢkin taahhütname. 

K. Ġhale doküman dosyasının satın alındığına dair belge. 
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5 - Ġstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü 12/09/2018 

tarih saat 11:00’e kadar ihalenin yapılacağı Çameli Belediyesi Belediye BaĢkanlığına, (emlak 

istimlak müdürlüğü evrak kalemine) makbuz karĢılığında vermesi Ģarttır. Bu saatten sonra 

verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve Postada) meydana 

gelecek gecikmeler kabul edilemez. 

6 - Ġhaleye katılmak için verilecek teklif zarfları, Ģekli ve içerikleri idari Ģartnamede 

belirtildiği gibi hazırlanarak verilecektir. 

7 - Teklif baĢvuru dosyası idareye verildikten sonra, ihale veya son müracaat tarihinden 

önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın 

tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak baĢvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - Ġhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı 

bir Ģekilde ,(Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

9 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢi 

ihalesinde, Ġdari ġartname hükümleri uygulanacaktır. 

10 - Bu iĢin ġartnamesi 750,00 TL (Yediyüzelli Türk Lirası) bedel karĢılığında, Emlak 

istimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. 

11 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 7335/1-1 

—— • —— 

DE22000 - DE33000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLER ĠÇĠN Ø1016 MM’LĠK 500 ADET, E32000- 

E64000 TĠPĠ TREN SETLERĠ ĠÇĠN ĠSE Ø860 MM’LĠK 200 ADET OLMAK ÜZERE  

TOPLAM 700 ADET MONOBLOK TEKERLEK SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/424359 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

   adı ve miktarı : 700 Adet Monoblok Tekerlek Alımı 

  (Ø1016 mm’lik 500 adet, Ø860 mm’lik 200 adet) 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 

oda) / Altındağ Ġlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom 

Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKĠYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına 

03/10/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 7348/1-1 
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BELLEK VE NETWORK MODÜLLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı BiliĢim Teknolojileri Daire BaĢkanlığı 

ihtiyacı Bellek ve Network Modülleri ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11/09/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7360/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARġILIĞI KĠRALAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 

AĢağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taĢınmaz, Ġhale dosyasında mevcut ġartname ve 

Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, kullanılmak-iĢletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri 

üzerinden artıĢ yapılmak suretiyle ―2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‖ kapsamında uzun süreli 

olarak (Yapım veya Onarım KarĢılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıĢtır. 

Ġhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı TaĢınmazın; 

Ġl’i : Ġstanbul 

Ġlçesi : Fatih 

Mahallesi : Ġnebey 

Cadde-Sk.-Mevkii : Mustafa Kemal Cad. ve Ordu Cad. 

Ada : 852 

Parsel : 92 

Yüzölçümü : 339,25 m2 

Hisse Miktarı : Tam 

Cinsi : 17 Dükkan ve 34 Bürosu Olan ĠĢ Hanı 

Vakfı : Sultan Mahmut Sani Vakfı 

Ġhaleye Konu ĠĢ’in; 

Adı-Niteliği : Ġstanbul-Fatih Ġlçesi, 852 Ada, 92 Parsel, (ĠĢ Hanı) 25 Yıl 

Süreli Yapım veya Onarım KarĢılığı Kiralama ĠĢi. 

Mevcut Ġmar  

Durumu-Fonksiyonu : Ticaret (T2) 

Ġhale Yöntemi : Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

Süresi : 25 Yıl (Proje ve ĠnĢaat: 3 Yıl + Kullanma-ĠĢletme: 22 Yıl) 

ĠĢin süresi ve kira ödemeleri yer teslim tarihi itibariyle 

baĢlar. Ancak yer teslimi tarihi hiçbir Ģekilde sözleĢme 

tarihinden itibaren 12 ayı geçmeyecek olup, bu sürenin 

aĢılması halinde dahi iĢin süresi ve kira ödemeleri 

sözleĢme tarihinden itibaren 12. ayın sonunda 

baĢlatılacaktır. 

Asgari Aylık Kira Bedeli : 1. Yıl Aylık: 35.000,00- (OtuzbeĢbinTürklirası)+(ihale artıĢı) 

  2. ve 3. Yıl aylık; Bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir 

önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara 

göre değiĢim (%) oranı) artıĢ yapılarak belirlenecektir. 

  4. Yıl Aylık; 92.000,00.-TL (DoksanikibinTürkLirası)+(ihale 

artıĢı) 

  5. Yıldan itibaren sözleĢme süresi sonuna (25. yılın sonu) 

kadar her yıl yıllık ÜFE oranında arttırılarak (bir önceki 

yılın kira bedelinin ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre 

DeğiĢim (%) Oranı esas alınarak) belirlenmesi, 
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Tahmin Edilen Bedel 

(Bu bedel Meclis Kararında  

inĢaat süresince (Ġlk 3 yıl)  

belirlenen kira bedelleri ile  

birlikte inĢaat maliyetinin  

toplamıdır.) : 6.510.000,00.-TL 

Geçici Teminat ve Ek  

Teminat Miktarı : 195.300,00.-TL 

Ġhale Dokümanlarının  

(Görüleceği, Satın alınacağı ve  

Teslim Edileceği) Adres : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, GümüĢsuyu Mahallesi, 

Ġnönü Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak ġube 

Müdürlüğü Ġhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu / ĠSTANBUL 

  Tlf. 0212 251 8810 (Dahili: 7250) 

  e-mail : istanbul@vgm.gov.tr. 

  Ġnternet Adresi : www.vgm.gov.tr 

 

Ġhale Doküman Bedeli : 500,00-TL 

Ġhalenin Yapılacağı Adres : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, GümüĢsuyu Mahallesi, 

Ġnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (Ġhale Salonu) Taksim-

Beyoğlu/ĠSTANBUL 

Ġhale Tarih ve Saati : 11.09.2018 - 14:30 

Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Ġsteklilerde Aranan ġartlar: 

1) Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri, ġartnamenin (11.3.) 

maddesine uygun olarak hazırlanmıĢ (DIġ ZARF) Ġçerisinde yukarıda belirtilen Ġhale Tarih ve 

Saatine Kadar belirtilen adrese, Elden teslim etmeleri veya Posta yoluyla ulaĢtırmaları 

gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar Ġdareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz.) 

a) ĠletiĢim Bilgi Formu; Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, 

elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

b.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gerekir. 
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c) Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve 

ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza 

Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.2. Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli Ġmza Beyannamesi; Ġstekli adına vekâlet edilmesi 

halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair 

Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 

Ġstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına Vakıfbank Beyoğlu/Taksim ġubesinde bulunan 

(TR100001500158007285989280) numaralı Ġdare hesabına (ĠĢin adı ile birlikte ihaleye katılan 

tüzel veya gerçek kiĢiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu 

belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu. 

f) Ortak GiriĢim Beyannamesi; Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe 

uygun Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ek:3) 

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %10’u kadar kullanılmamıĢ nakit 

kredisi (üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı dahil) veya teminat kredisini gösterir ekli 

örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan Ġdare 

adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiĢ olması gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait 

ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif bedellerinin sözleĢme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50’si değerlendirilir. 

h.1.) Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi, 

h.2.) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide 

karĢı taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı 

aĢmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter 

tasdikli TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi, 
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h.3.) Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki 

ĠnĢaat Ruhsat Belgesi, 

Ġsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iĢtigal konuları arasında 

ĠnĢaat Yapım iĢlerinin bulunmaması halinde; iĢi (Yapım/Onarım) Ģartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen Ģartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 

Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). 

ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak Vergi 

Borcu Olmadığına Dair Belge, 

i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

pirim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

l) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7) 

m) Ġç Zarf / Teklif Mektubu; ġartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı Ģekilde 

hazırlanmıĢ olan Ġç Zarf içerisinde Ģartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı Ģekilde 

hazırlanmıĢ ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir, 

2) Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

3) Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmıĢ örneklerini 

veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

4) Ġhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya baĢkaları adına vekaleten sadece 

tek bir baĢvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5) Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 

bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6) Ġdareye verilen veya ulaĢan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiĢiklik 

yapılamaz. 

7) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 

8) ĠĢbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale Ģartnamesi ve eklerinin görülmesi/ 

incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

9) Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

Ġlan olunur. 6886/1-1 
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TEMĠZLĠK VE MALZEME TAġIMA ĠġÇĠLĠK HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın 2018/2019 yılı pancar kampanyasında fabrikanın muhtelif kısımlarında 

temizlik ve malzeme taĢıma ĠĢçilik hizmeti alımı, T.ġ.F.A.ġ Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır.  

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/422041 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : BeĢyüzevler Mh. ġeker Fabrikası Cd. No.164 Ereğli/Konya 

b) Telefon No : 0 332 734 59 30 - 36 

c) Faks No : 0 332 734 59 38 

d) Web Adresi : - 

2 - Ġhale konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2018/2019 kampanya döneminde 80 (seksen) 

adet (78 iĢçi, 2 engelli iĢçi) personel çalıĢtırılması iĢidir. 

b) Yapılacağı Yer : Ereğli ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi : Fabrikamızın 2018/2019 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 

150 (Yüzelli) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ereğli ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarih - Saati : 10.09.2018 Pazartesi günü, saat: 10:30 

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

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

Dahil 200,00 Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

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

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

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

Kanunlara tabi değildir. 7359/1-1 
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YAġ PANCAR POSASI PAKETLEME HĠZMET ĠġÇĠLĠĞĠ  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından: 

Ġhale kayıt no : 2018/423051 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi 

Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 / UġAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (276) 231 14 91 – 0 (276) 231 17 32 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2018/2019 yılı 60 gün süre ile 15.000 ton yaĢ pancar 

posasının, ± % 20 toleransla mobil tip, silindirik formda 

streçlenmiĢ balya silajı yapım esasına göre çalıĢan YaĢ 

Pancar Posası Paketleme Makineleri ile paketlenmesi iĢi. 

  Yüklenici bu iĢleri yürütebilmek için her vardiyada 5 

vasıflı personel, olmak üzere 2 vardiya toplam 10 kiĢi 

  (± % 20) 1 adet yükleyici, 1 adet balya tutucu ve 1 adet 

kamyon ile 60 (AltmıĢ) gün süreli Hizmet Alımı 

çalıĢtıracaktır. 

b) Yapılacağı yer : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 11.09.2018 Salı günü saat 14:30 

4 - Ġhale dokümanı Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 

ve TL 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların Ġhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 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. 

 7352/1-1 
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Turhal Belediye Başkanlığından: 

1 - Ġdarenin  

a) Adı : Turhal Belediye BaĢkanlığı  

b) Adresi : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1   60300 Turhal - TOKAT 

c) Telefon - Faks Numarası :  356 275 1031/214 - 356 276 1156 

2 - AĢağıda bilgileri yazılı taĢınmazlar Turhal Belediyesince 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile satıĢ ihalesine çıkarılacaktır. 

 

Mahalle Ada Pars Niteliği Kat 

B. Böl. No/ 

Yüzölçümü Muhammen Bedel 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 1 231.000,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 2 308.000,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 3 308.000,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 4 308.000,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 5 308.000,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 8 192.800,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 9 308.000,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 10 308.000,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 11 308.000,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 12 308.000,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 13 231.000,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 14 99.750,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 15 199.500,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 16 114.000,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 17 114.000,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 18 114.000,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 19 114.000,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 20 114.000,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 22 87.320,00 TL 

Müftü 304 50 ĠĢyeri Zemin 25 114.000,00 TL 

Osman Gazi 71 36 ĠĢyeri Zemin 44 220.000,00 TL 

Osman Gazi 71 36 ĠĢyeri Zemin 45 290.000,00 TL 

Osman Gazi 71 36 ĠĢyeri Zemin 46 510.000,00 TL 

Osman Gazi 71 36 ĠĢyeri Zemin 47 520.000,00 TL 

Osman Gazi 71 36 ĠĢyeri 1. Kat 95-96-97 860.220,00 TL 

Celal 1180 5 Yazıhane ve E-2 Büro Zemin 9 250.000,00 TL 

Celal 1180 5 Yazıhane ve E-3 Büro Zemin 10 250.000,00 TL 

Celal 1180 5 Yazıhane ve E-5 Büro Zemin 12 250.000,00 TL 

Celal 1180 5 Yazıhane ve E-8 Büro Zemin 15 250.000,00 TL 

Celal 1180 5 Yazıhane ve E-9 Büro Zemin 16 250.000,00 TL 

Ray 351 57 Çayır ---- 31.312,00 m2 1.095.920,00 TL 

Hamide 105 69 Arsa ---- 17.314,00 m2 3.607.400,00 TL 

Hamide 105 70 Arsa ---- 5.862,29 m2 542.600,00 TL 
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3 - a) Ġhalenin Yapılacağı yer : Turhal Belediyesi Encümen Toplantı Odası 

b) Tarihi ve Saati : 13.09.2018 – 10:00 

4 - Ġhaleye iĢtirak edeceklerden istenilecek belgeler 

a) Özel ġahıslar; 

- Kanuni ikametgâh 

- Ġmza beyannamesi 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı) 

- Tebligat Adres Beyanı 

b) Tüzel KiĢilikler 

- Siciline kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi. 

- Ġmza sirküsü 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı) 

- Tebligat Adres Beyanı 

- Sicil Gazetesi 

c) Geçici teminat belgesi 

d) Ġstekli adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname 

5 - SatıĢı yapılacak taĢınmazların, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. 

maddesinin 4. bendinin (r) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V 

alınmayacaktır. 

6 - Geçici teminat miktarı; 

- Ġhaleye girmek isteyen istekliler taĢınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı 

Kanunun 25. maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminatı nakit veya limit dahili banka 

teminat mektubu olarak ihale saatine kadar belediyeye yatırılacaktır. 

7 - SatıĢı yapılacak olan taĢınmazlar 2 eĢit taksitle ödenecek olup 1. taksidi peĢin 

(kesinleĢen ihale kararının tebliğinden itibaren sözleĢme ile birlikte on beĢ gün (15) içerisinde) 

kalanı ise müteakip ay ödemeli 1 (bir) taksit halinde alınacaktır. MüĢteri 2886 sayılı Kanunun 

57’nci maddesinde belirtilen zorunlulukları (Ġhale bedeli, ihale giderler, vergi, resim ve harçlar) 

tebliğ tarihinden itibaren en geç on beĢ gün içinde tamamının ödenmesi halinde idare gerek 

gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümlerince kesin teminat alınmayacak 

ve sözleĢme yapılmayacaktır. 

8 - Ġhaleden doğacak kanuni kesintiler, Ġlan bedeli, tellallık harcı, damga vergisi ve diğer 

harçlar müĢteriye aittir. 

9 - Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. 

10 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale Ģartnamesinde istenilen hususları yerine 

getirmeleri gerekmektedir. 

11 - Ġhaleye ait Ģartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri 

içerisinde temin edilecektir. 

12 - Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 7355/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Mersin Toroslar Belediye Başkanlığından: 

1 - AĢağıda tapu bilgisi, m² si, imar durumu, tahmini ve geçici teminat bedeli yazılı olan 

Mersin Toroslar Belediyesi mülkiyetindeki parsel 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a 

maddesine göre ―Kapalı Teklif Usulü (Artırma)‖ ihale ile Zeki Ayan Mahallesi Kuvayi Milliye 

Caddesi No: 251   33220 Toroslar Mersin adresindeki Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda 

12.09.2018 tarihinde aĢağıda belirtilen saatte ihale ile satılacaktır. Kapalı teklifler Toroslar 

Belediyesi Ġhale Komisyon BaĢkanlığı'na 12.09.2018 günü saat 13.30’a kadar teslim edilecektir. 
 

Sıra 

No Mahallesi Pafta Ada Parsel 

İmar 

Durumu M² 

Tahmini 

Bedel 

TL. 

Geçici 

Teminat 

TL. 

İhale 

Saati 

1 Arpaçsakarlar 25 M I 11304 1 
Konut 

Alanı 
15.055 12.044.000,00 2.408.800,00 14:00 

 

2 - Ġhale dokümanı (ġartname ve Ekleri) Toroslar Belediyesi Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü Emlak Ġstimlak Biriminden bedelsiz alınabilir. 

3 - Ġdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taĢınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

4 - Ġhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

5 - Ġhaleye Katılacaklardan Ġstenilecek Belgeler: 

Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 

A) Gerçek KiĢilerden: 

1- Ġkametgâh belgesi, 

2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

3- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 

4- Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi, 

5- Ġdare ve istekliler tarafından onaylı ―ġartname‖ ve ―Yer Görme Belgesi‖, 

6- Ġsteklinin Toroslar Belediyesine borcu olmadığına dair belge. 

B) Tüzel KiĢilerden: 

1- Adres Beyanı, 

2- Kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya 

benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline kayıtlı olduğuna 

dair belge, 

3- Noter tasdikli imza sirküleri, dernek ve vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili 

organ tarafından alınmıĢ kararın aslı veya onaylı suretiyle yetkilinin noter tasdikli imza 

beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti, 

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 

6- Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi, 

7- Ġdare ve istekliler tarafından onaylı ―ġartname‖ ve ―Yer Görme Belgesi‖, 

8- Ġsteklinin Toroslar Belediyesine borcu olmadığına dair belge. 

C) Ortak giriĢim olması halinde; Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. 

6 - SatıĢ Bedelinin Ödenmesi: taĢınmazların satıĢ bedeli peĢin veya defaten ödenecektir. 

7 - Ġstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri 

ihalenin baĢlama saatine kadar ihale komisyonu baĢkanlığına ulaĢmıĢ olmak kaydıyla iadeli 

taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif iĢleme 

alınmaz. 

Ġlan olunur. 7322/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Hasan Kartal Eğitim Vakfı (HASEV) 

VAKFEDENLER: Hasan Kartal 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Ankara 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.04.2018 tarih ve E.2017/435, K.2018/220 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ġnsan kaynağımızı bilgi üreten ve kullanan hale getirmek, ekonomik 

desteğe ihtiyacı olan baĢarılı ve yetenekli gençleri okumaları için burslarla desteklemek, 

ülkemizin kalkınması ve geliĢmesine katkı sağlayacak kiĢilikli öncü gençlerin yetiĢmesine 

yardımcı olmak ve onların yetiĢeceği eğitim sistemini desteklemektir. … ve senette yazılı diğer 

hükümleri yerine getirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi Kızılay Mahallesi 1167 Ada 11 

Parsel olarak kayıtlı olan Necati Bey Caddesi No: 25/1 Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan 

bağımsız bölüm ile 3000.00.-TL. (ÜçbinTürkLirası) Nakit dir. 

YÖNETĠM KURULU: Hasan Kartal 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları aynı amaçlı 

baĢka bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 7350/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Hipokrat Eğitim ve Sağlık Vakfı (HESAV). 

VAKFEDENLER: Veysi KUBBA, Zafer BEKEN. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: ĠZMĠR. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: KarĢıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/07/2018 tarihinde kesinleĢen 31/05/2018 

tarihli ve E: 2018/293, K: 2018/383 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Toplumun geliĢimi için en önemli araç olan eğitim alanında ve insanın 

en değerli varlığı olan sağlığını koruma ve bu konuda kiĢisel ve toplumsal bilinç oluĢturma ve 

senette belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000,00 TL (YetmiĢbin). 

YÖNETĠM KURULU: Veysi KUBBA, Zafer BEKEN, Müslüm YILDIZ. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Kurucular Kurulunun uygun göreceği bir baĢka benzer gayeli 

kuruma devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 7351/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/211968 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Ġstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Ġstanbul - Üsküdar 

Adresi 
Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet 

Cad. No.10 
Tel-Faks 

0 216/695 21 00 

0 216/695 21 30 

Posta Kodu  E-Mail Ġstanbul2@vgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Vakur Yapı Proje ve Mad. San. Tic. Ltd. ġti. Lokman ARSLAN 

Adresi 
Erzurum Mahallesi, Geçit Sokak, No.6/10 

Çankaya/Ankara 

Erzurum Mahallesi, Geçit Sokak, 

No.6/10 Çankaya/Ankara 

T.C. Kimlik No.  11055109686 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1930401441  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
401452  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 7205/1-1 
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Batman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/403606 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin Batman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı 

Adı 

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR 

DAĠRE BAġKANKLIĞI 

Ġl/Ġlçe BATMAN/MERKEZ 

Adresi 
Batman Üniversitesi, Merkez 

Kampüsü, 72060 Batman 
Tel-Faks 488 217 35 00 - 488 217 36 01 

Posta Kodu 72060 E-Mail batman@batman.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 

USLU YEMEKÇĠLĠK TEMĠZLĠK 

NAKLĠYAT ĠNġAAT VE 

OTOMASYON HĠZMETLERĠ 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ/ZAĠDE USLU 

 

Adresi 

HARBĠYE MAH. MĠMAR SOK. 

NO: 20/1 DĠKMEN 

ÇANKAYA/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 39907155728  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8950405280  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

MARDĠN TĠCARET VE SANAYĠ 

ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 12036  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Gün (34) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 7349/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurumumuzda Grup BaĢkanı olarak görev yapmakta iken 672 sayılı KHK ile kamu 

görevinden çıkarılan Ercüment CAMADAN’ın, ihraç iĢlemine karĢın OHAL Komisyonuna 

yapmıĢ olduğu baĢvurunun sonuçlandığı CumhurbaĢkanlığı Olağanüstü Hal ĠĢlemleri Ġnceleme 

Komisyonundan alınan 03/08/2018 tarihli ve 3604 sayılı yazıyla Kurumumuza bildirilmiĢtir. 

Komisyonun 2018/28171 sayılı kararında; 

1 - BaĢvurunun reddine, 

2 - 7075 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca dosyanın Kurumuna 

devrine, 

3 - Kararın, Kurumunca 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre baĢvurucuya tebliğ 

edilmesine, 

4 - Kararın, baĢvurucuya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara Ġdare 

Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere 02.08.2018 tarihinde oybirliği ile karar verilmiĢtir.‖ 

denilmektedir. 

Söz konusu karar adı geçenin MERNĠS’de adres kaydı bulunmadığından dolayı tebliğ 

edilemediğinden, Komisyon kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara 

Ġdare Mahkemelerinde dava açılabileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28’inci ve 

müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 7329/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

AĢağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, Güzelkent Mahallesi imarın Pazar 

yeri kullanımlı 18515 ada 4 nolu parsel ile imarın 17632 ada 1 nolu ve 17633 ada 1 nolu parselleri 

arasında kalan park alanına iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imara planı değiĢikliğine‖ istinaden 

3194 sayılı imar kanununun 18 ve 2981/3290 sayılı Yasanın Ek-1 maddesi gereğince tanzim 

edilen 85335’nolu parselasyon planı, 29.08.2018 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir 

ay süreyle asılacaktır. 

85335 Nolu Parselasyon Planıyla Uygulamaya Giren Parseller: 

Güzelkent Mahallesi, Ġmarın Pazar yeri kullanımlı 18515 ada 4 nolu parsel ile imarın 

17632 ada 1 nolu ve 17633 ada 1 nolu parselleri arasında kalan park alanı. 

Ġlanen duyurulur. 7356/1-1 

—— • —— 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde boĢ bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine göre asgari Ģartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlan ile ilgili detaylar 

www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır. 

 

Unvan Der Fakülte Bölüm Anabilim dalı  

Doç. 1 
Iğdır Ziraat 

Fakültesi 

Bitki Koruma 

Bölümü 
Entomoloji ABD  

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 

Iğdır Sağlık 

Hizmetleri MYO 

Sağlık Bakım 

Hizmetleri Bölümü 

Evde Hasta 

Bakımı PR. 

Acil Tıp 

uzmanı olmak. 

 7323/1-1 
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Orman Genel Müdürlüğünden: 

2018 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALINACAKTIR 

Orman Genel Müdürlüğü taĢra teĢkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğüne 

ĠliĢkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi, Kamu Görevlerine Ġlk Defa 

Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Muhafaza 

Memurlarının Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla EK 1 listede belirtilen yerler için 22 adet Orman 

Muhafaza Memuru alımı yapılacaktır. 

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (BaĢvuru Ģartlarını taĢımadığı anlaĢılan ve bu 

suretle iĢlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün 

www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak ve yapılan duyurularla ilgili adayların e-

posta adreslerine bildirim yapılacaktır. 

Ġlanda belirtilen nitelikleri taĢımadıkları sonradan anlaĢılan adaylar hakkında yapılan tüm 

iĢlemler iptal edilecektir. 

1) ADAYLARDA ARANACAK GENEL NĠTELĠKLER 

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel 

Ģartlara sahip olmak, 

b) Tam TeĢekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve 

silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak, (Atamaya hak kazanan adaylardan 

istenecektir.) 

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak veya askerlik 

çağına gelmiĢ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ yahut ertelenmiĢ veya yedek sınıfa 

geçirilmiĢ olmak, 

ç) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2016-KPSSP93) en az 50 

puan almıĢ olmak, 

d) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman 

Ürünleri, Orman ĠĢletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun DıĢı Orman Ürünleri, Fidan 

YetiĢtiriciliği, Fidan YetiĢtirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve AĢılama, Avcılık ve Yaban 

Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak, 

2) BAġVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI 

VE ĠLANI  

BaĢvurular 17/09/2018 - 27/09/2018 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ 

adresindeki baĢvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak 

alınacaktır. BaĢvuru iĢlemleri 27/09/2018 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle 

uzatılmayacaktır. ġahsen, posta, dilekçe veya diğer Ģekilde yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

BaĢvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her 

aday en fazla 8 adet tercih yapabilecektir. KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan baĢlayarak 

yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eĢit 

puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava 

girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP93 puanı dikkate alınarak ancak 

bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir. 

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 

02/10/2018 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.  

3) SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERĠ VE TARĠHĠ ĠLE SÖZLÜ VE UYGULAMALI 

SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN ĠSTENECEK BELGELER 

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer 

ve saati 02/10/2018 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup sözlü ve 

uygulamalı sınavlar 15/10/2018 - 18/10/2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava gelirken yanlarında; 

a) BaĢvuru formu, (http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresinde doldurulan 

formun çıktısının ıslak imzalı hali) 
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b) Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 

pasaport)  

bulundurmak zorundadır. 

4) SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI 

1 - Sözlü sınav konuları; 

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 10 puan 

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranıĢlarının göreve uygunluğu, 10 puan 

c) Genel kültürü ve genel yeteneği, 10 puan 

d) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 10 puan  

2 - Uygulamalı sınav konuları; 

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması, 12 puan 

b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar yaptırılması, 

ormanların yasadıĢı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması, 

orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile 

mücadele yöntemlerine iliĢkin uygulamalar yaptırılması, 12 puan 

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar 

yaptırılması, 12 puan 

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiĢ ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu 

elde etmeye yönelik boylama ve mesaha iĢlemlerine iliĢkin uygulamalar yaptırılması, 12 puan 

d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları, 12 puan 

Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve 

üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü 

ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 

70 puan alanlar baĢarılı sayılır. 

5) ASĠL VE YEDEK NĠHAĠ BAġARI LĠSTESĠ  

Adayların, 2016-KPSSP93 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların 

aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan baĢlamak üzere, baĢarı sırası 

belirlenecektir. BaĢarı puanlarının eĢit olması halinde, KPSSP93 puanı yüksek olan adaya öncelik 

tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asil ve yedek 

olarak baĢarılı kabul edilenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca 

yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 

BaĢarılı olan adayların atama iĢlemi yapılmadan önce yapmaları gereken iĢlemler 

www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

Sınavda baĢarılı olup da iĢe baĢlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taĢımadıkları 

sonradan anlaĢılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki 

kiĢiden baĢlanmak suretiyle yerleĢtirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlik süresi altı aydır. 

EK:1 
 

UNVAN  : ORMAN MUHAFAZA MEMURU  

TEġKĠLATI  : TAġRA 

SINIFI  : GĠH 

ĠL ADET 

BURSA 3 

BĠLECĠK 3 

ORDU 3 

KASTAMONU 3 

SĠNOP 3 

MUĞLA 3 

BARTIN 2 

KARABÜK 2 

TOPLAM 22 

Ġlan olunur. 7353/1-1 
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Orman Genel Müdürlüğünden: 

2018 YILI ORMAN MÜHENDĠSĠ ALINACAKTIR 

Orman Genel Müdürlüğü taĢra teĢkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğüne 

ĠliĢkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi, Kamu Görevlerine Ġlk Defa 

Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlüğü 

Personelinin Atama ve Yer DeğiĢtirme Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 50 

adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır. 

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (BaĢvuru Ģartlarını taĢımadığı anlaĢılan ve bu 

suretle iĢlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün 

www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

Ġlanda belirtilen nitelikleri taĢımadıkları sonradan anlaĢılan adaylar hakkında yapılan tüm 

iĢlemler iptal edilecektir.  

1) ADAYLARDA ARANACAK GENEL NĠTELĠKLER  

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel 

Ģartlara sahip olmak.  

b) Tam TeĢekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve 

silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak. (Atamaya hak kazanan adaylardan 

istenecektir.) 

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak veya askerlik 

çağına gelmiĢ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ yahut ertelenmiĢ veya yedek sınıfa 

geçirilmiĢ olmak.  

ç) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2016-KPSSP3) en az 70 puan 

almıĢ olmak.  

d) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden 

mezun olmak.  

2) BAġVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI 

VE ĠLANI 

BaĢvurular 05.09.2018-14.09.2018 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ 

adresindeki baĢvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak 

alınacaktır. BaĢvuru iĢlemleri 14.09.2018 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle 

uzatılmayacaktır. ġahsen, posta, dilekçe veya diğer Ģekilde yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

BaĢvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her 

aday en fazla 10 adet tercih yapabilecektir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan baĢlayarak 

yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eĢit 

puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava 

girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir 

ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir. 

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 

24.09.2018 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 
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3) SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERĠ VE TARĠHĠ ĠLE SÖZLÜ VE UYGULAMALI 

SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN ĠSTENECEK BELGELER 

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer 

ve saati 24.09.2018 tarihine kadar www.ogm.gov.tr. internet adresinde ilan edilecek olup sözlü ve 

uygulamalı sınavlar 08.10.2018 - 19.10.2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Adaylar uygulama sınavına gelirken yanlarında; 

a) BaĢvuru formu, (http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/adresinde doldurulan formun 

çıktısının ıslak imzalı hali) 

b) Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 

pasaport)  

bulundurmak zorundadır. 

4) SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI 

1 - Sözlü sınav konuları; 

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 10 puan 

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranıĢlarının göreve uygunluğu, 10 puan 

c) Genel kültürü ve genel yeteneği, 10 puan 

d) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 10 puan  

2 - Uygulamalı sınav konuları; 

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması, 10 puan 

b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar yaptırılması, 

ormanların yasadıĢı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması, 

orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile 

mücadele yöntemlerine iliĢkin uygulamalar yaptırılması, 10 puan 

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar 

yaptırılması, 10 puan 

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiĢ ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu 

elde etmeye yönelik boylama ve mesaha iĢlemlerine iliĢkin uygulamalar yaptırılması, 10 puan 

d) Ormancılık hukukuna yönelik uygulama yaptırılması, 10 puan 

e) Coğrafi bilgi sistemlerine yönelik uygulama yaptırılması, 10 puan 

Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve 

üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü 

ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 

70 puan alanlar baĢarılı sayılır. 

5) ASĠL VE YEDEK NĠHAĠ BAġARI LĠSTESĠ 

Adayların, 2016-KPSSP3 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların 

aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan baĢlamak üzere, baĢarı sırası 

belirlenecektir. BaĢarı puanlarının eĢit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik 

tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asıl ve yedek 

olarak baĢarılı kabul edilenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca 

yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 
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BaĢarılı olan adayların atama iĢlemi yapılmadan önce yapmaları gereken iĢlemler 

www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.  

Sınavda baĢarılı olup da iĢe baĢlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taĢımadıkları 

sonradan anlaĢılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki 

kiĢiden baĢlanmak suretiyle yerleĢtirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır. 

EKĠ: Ek-1 Tercih yapılabilecek kadroları gösterir liste 
 

UNVAN  : MÜHENDĠS 

TEġKĠLATI  : TAġRA 

SINIFI  : THS 

DERECE  : 5 

ĠL ADET 

ADANA 2 

OSMANĠYE 2 

ÇORUM 2 

TOKAT 1 

BOLU 2 

DÜZCE 2 

HAKKARĠ 1 

BĠTLĠS 1 

BĠNGÖL 1 

ARDAHAN 1 

ERZURUM 2 

ĠZMĠR 2 

MANĠSA 1 

KASTAMONU 11 

SĠNOP 4 

KÜTAHYA 3 

MERSĠN 3 

MUĞLA 2 

AYDIN 2 

ZONGULDAK 3 

KARABÜK 1 

BARTIN 1 

TOPLAM 50 

Ġlan olunur. 7354/1-1 
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz akademik birimlerinin aĢağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri 

alınacaktır. 
 

Fakülte - Yüksekokulu Bölüm Adet Unvanı Açıklama 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Programları 

ve Öğretimi 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Enformatik Ana Bilim Dalında 

Doktora yapmıĢ olmak. 

Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

Uluslararası Ticaret 

ve Lojistik 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Alanında Doktora yapmıĢ 

olmak. 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası ĠliĢkiler 
2 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 - Alanında Doktora yapmıĢ 

olmak. 

2 - YDS’den 80 veya eĢdeğer 

bir sınavdan buna denk 

Ġngilizce Puanı bulunmak. 

ĠletiĢim Fakültesi 
Görsel ĠletiĢim ve 

Tasarımı 
1 Prof. Dr. 

Halkla ĠliĢkier alanında 

Doçentliğini almıĢ olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 - Elektronik HaberleĢme 

Mühendisliği Alanında 

Doktora yapmıĢ olmak. 

2 - YDS’den 80 veya eĢdeğer 

bir sınavdan buna denk 

Ġngilizce Puanı bulunmak. 

Meslek Yüksekokulu 

Müdürlüğü 

Ġlk ve Acil Yardım 

Programı 
1 Prof. Dr. 

Ortopedi ve Travmatoloji 

Alanında uzman olmak. 

Diyaliz Programı 1 Prof. Dr. 
Üroloji alanında uzman 

olmak. 
 
BaĢvuru Belgeleri: 

1 - Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari 

koĢulları sağlamıĢ olmaları. 

2 - BaĢvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, ÖzgeçmiĢ (YÖK Ek-4 

formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma 

fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek 

onaylanan suretleri olması gerekmektedir. 

3 - Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük 

atama yazısı ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,  

4 - Doçentler ve Dr. Öğr. Üys. için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik 

atama yazısı ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya, 

5 - Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul 

ettiği ilkeler aranır. 

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanması gerekmektedir. 

7 - BaĢvuru Süresi ve Yeri: Ġlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aĢağıdaki 

adrese baĢvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile yapılacak baĢvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu 

değildir. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü 

Havalimanı Yolu 8.km. 

ġahinbey - GAZĠANTEP 

Tlf : 0 342 211 80 80 

Fax : 0 342 211 80 81 

E-Mail : info@hku.edu.tr 7347/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDĠRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
                              59.00.762 

Toplantı Tarihi ve No : 06.08.2018 - 274 TOPLANTI YERĠ 
Karar Tarihi ve No : 06.08.2018 - 5273 EDĠRNE 
Tekirdağ Ġli, SüleymanpaĢa Ġlçesi, sit alanı dıĢında kalan, Naip Mahallesi, Naip-Çanakçı 

ve IĢıklar Mahalleleri arasındaki karayolunda Ana Dere üzerinde yer alan tapulama harici alanda 
yer alan, Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge 
Kurulumuzun 22.04.2010 tarih ve 3002 sayılı kararıyla 1.grup Korunması gerekli kültür varlığı 
olarak tescil edilen Naip Köprüsü’nün projelerinin hazırlanabilmesi için koruma alanına ihtiyaç 
duyulması ve koruma alanının bildirilmesi istemine iliĢkin Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi, Ġmar 
ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı, Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğü’nün 01.06.2018/92179111-
155-17316,  12.07.2018/20954 tarih/sayılı yazıları, raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, 
yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Tekirdağ Ġli, SüleymanpaĢa Ġlçesi, sit alanı dıĢında kalan, Naip Mahallesi, Naip-Çanakçı 
ve IĢıklar Mahalleleri arasındaki karayolunda Ana Dere üzerinde yer alan tapulama harici alanda 
yer alan, Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge 
Kurulumuzun 22.04.2010 tarih ve 3002 sayılı kararıyla 1.grup Korunması gerekli kültür varlığı 
olarak tescil edilen Naip Köprüsü’nün 2863 sayılı yasanın 8.maddesine istinaden 1/10.000 ölçekli 
haritasında belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle Korunma Alanının uygun olduğuna karar 
verildi. 

 
 7237/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDĠRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

                              59.06.13 

Toplantı Tarihi ve No : 06.08.2018 - 274 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 06.08.2018 - 5280 EDĠRNE 

Tekirdağ Ġli, Saray Ġlçesi, sit alanı dıĢında kalan, Karapürçek-Yuvalı ve Edirköy 

Mahalleleri arasında, TaĢ Köprü Mevkiinde Yuvalı Deresi üzerinde yer alan tapulama harici 

alanda Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun 

20.02.1997 tarih ve 3728 sayılı kararıyla Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen TaĢ 

Köprü’nün projelerinin hazırlanabilmesi için koruma alanına ihtiyaç duyulması ve koruma 

alanının bildirilmesi istemine iliĢkin Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi, Ġmar ve ġehircilik Dairesi 

BaĢkanlığı, Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğü’nün 01.06.2018/92179111-155-17316,  

12.07.2018/20954 tarih/sayılı yazıları, raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Tekirdağ Ġli, Saray Ġlçesi, sit alanı dıĢında kalan, Karapürçek-Yuvalı ve Edirköy 

Mahalleleri arasında, TaĢ Köprü Mevkiinde Yuvalı Deresi üzerinde yer alan tapulama harici 

alanda Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun 

20.02.1997 tarih ve 3728 sayılı kararıyla Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen 

Karapürçek (TaĢ) Köprüsü’nün 2863 sayılı yasanın 8.maddesine istinaden 1/10.000 ölçekli 

haritasında belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle Korunma Alanının uygun olduğuna, 

taĢınmazın 2863 sayılı yasanın 18.maddesi ile Yüksek Kurulun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı Ġlke 

Kararına istinaden 1.grup yapı olarak grup tayininin yapılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDĠRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

                              59.08.1069 

Toplantı Tarihi ve No : 06.08.2018 - 274 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 06.08.2018 - 5285 EDĠRNE 

Tekirdağ Ġli, Marmara Ereğlisi Ġlçesi, sit alanı dıĢında kalan Omurca Çiftliği Mevkii, 

Edirne (Seğmen) -Marmara Ereğlisi karayolunun batısında Istakoz Deresi üzerinde tapulama 

harici alanda yer alan, Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge 

Kurulumuzun 15.07.2010 tarih ve 3118 sayılı kararıyla 1.grup Korunması gerekli kültür varlığı 

olarak tescil edilen Roma Köprüsü’nün projelerinin hazırlanabilmesi için koruma alanına ihtiyaç 

duyulması ve koruma alanının bildirilmesi istemine iliĢkin Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi, Ġmar 

ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı, Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğü’nün 01.06.2018/92179111-

155-17316,  12.07.2018/20954 tarih/sayılı yazıları, raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Tekirdağ Ġli, Marmara Ereğlisi Ġlçesi, sit alanı dıĢında kalan Omurca Çiftliği Mevkii, 

Edirne (Seğmen) -Marmara Ereğlisi karayolunun batısında Istakoz Deresi üzerinde tapulama 

harici alanda yer alan, Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge 

Kurulumuzun 15.07.2010 tarih ve 3118 sayılı kararıyla 1.grup Korunması gerekli kültür varlığı 

olarak tescil edilen Roma Köprüsü’nün 2863 sayılı yasanın 8.maddesine istinaden 1/10.000 

ölçekli haritasında belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle Korunma Alanının uygun olduğuna 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDĠRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

                              39.04.221 

Toplantı Tarihi ve No : 17.07.2018 - 272 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 17.07.2018 - 5209 EDĠRNE 

Kırklareli Ġli, Lüleburgaz Ġlçesi, Durak Mahallesi, Değirmen Yolu Mevkiinde, 125 ada, 1 

parsel numaralı, Ģahıs mülkiyetine kayıtlı taĢınmazda yer alan eski değirmen yapısının tesciline ve 

taĢınmazda yapılan kaçak kazılara iliĢkin Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan uzman 

raporunun ve tescil fiĢinin değerlendirilmesi hususunda Kırklareli Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 21.05.2018 tarihli ve 441837 sayılı yazısı ve ekleri ile raportörün raporu okundu, 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Kırklareli Ġli, Lüleburgaz Ġlçesi, Durak Mahallesi, Değirmen Yolu Mevkiinde, 125 ada, 1 

parsel numaralı, Ģahıs mülkiyetine kayıtlı taĢınmazda yer alan eski değirmen yapısının, 

* 2863 sayılı Kanunun 6. ve 7. maddeleri kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve 2863 sayılı Kanunun 18. 

maddesi doğrultusunda, II. grup yapı olarak grup tayininin yapılmasına, 

* Parsel sınırlarının, 1/1000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı Ģekli ile korunma alanı 

olarak belirlenmesine, 

* Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda 

rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, 

* Kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, 

Karar verildi. 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 29 Ağustos 2018 – Sayı : 30520 

 

 
 7238/1-1 



29 Ağustos 2018 – Sayı : 30520 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

                              33.02.956 

Toplantı Tarihi ve No : 29.06.2018 - 296 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.06.2018 - 9818 ADANA 

Mersin Ġli, Erdemli ilçesi, Batısandal Mahallesi sınırları içindeki Havlu Mevkii 115 ada 

111, 202, 303 parsellerde tespit edilen Batısandal Havlu Mevkii Ören yerinin 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 Havlu Mevkii 115 ada 

111, 202, 303 parsellerde tespit edilen Batısandal Havlu Mevkii Ören yerinin 2863 sayılı yasa 

kapsamında TaĢınmaz Kültür Varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1’inci Derece Arkeolojik Sit 

alanı olarak tesciline, 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 

                              33.05.1826 

Toplantı Tarihi ve No : 28.06.2018 - 295 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.06.2018 - 9794 ADANA 

Mersin Ġli, Silifke ilçesi, Yenibahçe Mahallesi sınırları içindeki 81-812-813 parsellerde 

tespit edilen Meydan Arkeolojik Alanlarının 1’inci Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil 

edilmesi talebine iliĢkin; Silifke Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 09.04.2018 tarihli ve 

308713 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 04.04.2018 tarihli 

ve 2018/188-177172 sayılı rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Mersin Ġli, Silifke ilçesi, Yenibahçe Mahallesi sınırları içindeki 81-812-813 parsellerde 

tespit edilen Meydan Arkeolojik Alanlarının 2863 sayılı yasa kapsamında TaĢınmaz Kültür 

Varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1’inci Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, 

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 

                              33.00.819 

Toplantı Tarihi ve No : 29.06.2018 - 296 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.06.2018 - 9837 ADANA 

Mersin ili, Akdeniz Ġlçesi, Mesudiye mahallesi, Kentsel Sit Etkileme GeçiĢ Alanı ve 

Yenileme Alanı içinde yer alan, özel mülkiyete ait, 260 ada 14 parselde kayıtlı taĢınmazın 

tesciline iliĢkin, 26.10.2017 gün ve 8684 sayılı Kurul kararı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurul Müdürlüğünün 16.03.2018 gün ve E.232342 sayılı yazısı, Bölge Kurul Müdürlüğü 

uzmanınca hazırlanan 13.03.2018 tarihli rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mersin ili, Akdeniz Ġlçesi, Mesudiye mahallesi, Kentsel Sit Etkileme GeçiĢ Alanı ve 

Yenileme Alanı içinde yer alan, özel mülkiyete ait, 260 ada 14 parselde kayıtlı taĢınmazın 2863 

sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı niteliği taĢıdığı anlaĢıldığından 

tesciline, yapı grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine karar verildi. 
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KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

Dosya No : 51.00.647  

Toplantı Tarihi ve No : 30-31/07/2018-01/08/2018-232 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30/07/2018-3191 NEVġEHĠR 

Niğde Ġli, Merkez Ġlçesi, Değirmenli Beldesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 2153 

parsel ve Uluağaç Köyü tapulama harici alanda bulunan Erenler YerleĢim Alanının I. Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescil talebine iliĢkin; Niğde Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

11.07.2017 tarih ve 1894 sayılı, 02.10.2017 tarih ve 2528 sayılı yazısı ve ekleri; Niğde Valiliği 

Kadastro Müdürlüğünün 10.11.2017 tarih ve E.2509140 sayılı yazısı ve eki; Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 28.01.2018 tarih ve E.404489 sayılı 

yazısı ve eki; Niğde Ġl Özel Ġdaresi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 31.01.2018 tarih E.1102 

sayılı yazısı; Niğde Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 15.02.2018 E.594 sayılı yazısı; 

Niğde Valiliği Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 22.02.2018 tarih ve E.566848 sayılı 

yazısı; Değirmenli Belediye BaĢkanlığının 30.05.2018 tarih ve 74075301-000-136 sayılı yazısı; 

NevĢehir Kültür Varlıklarını Korıma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.07.2018 tarih ve 367019 

sayılı uzman raporu okundu. Ekleri (Tescil FiĢi, Koordinatlı Kadastral Harita) konu ile ilgili bilgi 

ve belgeler incelendi.   

Niğde Ġli, Merkez Ġlçesi, Değirmenli Beldesi, 2153 parsel ve Uluağaç Köyü tapulama 

harici alanda bulunan ve Erenler Örenyeri olarak tescil edilmesi önerisine iliĢkin, Niğde Müze 

Müdürü Fazlı Açıkgöz’ün toplantı esnasında ―Örenyeri‖ tabirinin halk arasında kullanıldığı ve 

bahsi geçen alanın ―Erenler YerleĢim Alanı‖ olarak isimlendirilmesi gerektiği yönündeki 

beyanları doğrultusunda Niğde Ġli, Merkez Ġlçesi, Değirmenli Beldesi, 2153 parsel ve Uluağaç 

Köyü tapulama harici alanda bulunan Erenler YerleĢim Alanının ―Korunması Gerekli TaĢınmaz 

Kültür Varlığı‖ özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun 6. ve 7. maddesi uyarınca ekli kadastral krokide sınırları belirtildiği Ģekliyle I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fiĢinin uygun olduğuna, gerekli 

güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, 

tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüĢ alınmasına karar verildi. 
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1

19

33
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İ Ç İ N D E K İ L E R

Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


