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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası-

nın birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 45 – (1) Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar

başarılı sayılır. Ancak Bakanlıkça, ihtiyaç durumuna göre başarılı sayılacak aday sayısı belir-

lenebilir. Bu durumda, arabulucu ihtiyaç sayısı sınav ilanında duyurulur.

(2) İhtiyaç sayısının Bakanlıkça belirlenmesi halinde, sınavda yüz tam puan üzerinden

en az yetmiş puan alması koşuluyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sınav ilanında

belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday, sınavda başarılı sayılır. Başarılı sayılan en düşük

puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/6/2018 30439

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

17 Kasım 2021
ÇARŞAMBA

Sayı : 31662



Çukurova Üniversitesinden:
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çukurova Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ile sanatta yeterlik programlarından oluşan li-
sansüstü eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim

döneminde bahar ve güz yarıyıllarını ve sınav dönemlerini, ders ve yeterlik sınav dönemlerini
belirten takvimi,

b) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
c) AKTS kredisi: Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzey

için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına
dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sisteme dayalı krediyi,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
d) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinde tanımlanan ve eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

e) Anabilim/Anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eği-
tim-öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan
kurulu,

f) Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı: Lisansüstü eğitim-öğretim enstitülerinin ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığını,

g) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalı başkan ve yardımcıları
ile bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Danışman/Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye dersler, tez ve dönem proje-
sinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini; tezsiz program-
lar için öğretim üyesini veya Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim görevlisini,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya
incelenen bilimsel bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini,

ı) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
i) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
j) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü ana-

bilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
k) Enstitü müdürü: Üniversiteye bağlı enstitülerin müdürlerini,
l) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
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m) Fakülte: Çukurova Üniversitesinin fakültelerini,

n) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği

gereği; enstitü yönetim kurulunca atanan, Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kuru-

munda görevli öğretim üyesini veya Üniversite kadrosu dışından tez konusu ile ilgili en az

doktora derecesine sahip kişiyi,

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

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

ö) Kredi: Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik

ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

p) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik

ve ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlardan oluşan eğitimi,

r) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek li-

sans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

s) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ş) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları,

bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı

bir metinden oluşan çalışmayı,

t) Senato: Çukurova Üniversitesi Senatosunu,

u) Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel çalışmayı,

ü) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere

en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

v) Tez yazım kuralları: Enstitü kurulu tarafından kabul edilen, tezin ciltlenme şekli ve

boyutları; kapak düzenlemesi; bölümleri; başlık ve alt başlıkların verilme şekli; yazı satır ara-

lıkları, fontu, font büyüklüğü; grafik ve resimlerin yerleştirilme ve gösterilme şekli; kaynakların

atıf yapılma kuralları gibi şekil yönünden bir tezin yazım kurallarını,

y) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

z) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın, çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyim-

lerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

aa) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,

bb) Yarıyıl: Resmi tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç, başlangıç ve bitiş tarihleri

her akademik yıl Senato tarafından belirlenen ve final sınavları hariç en az 14 haftalık eğitim-

öğretim süresini kapsayan güz ve bahar yarıyılı dönemlerindeki eğitim-öğretim sürelerini,

cc) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

çç) Yeterlik sınavı: Doktora/Sanatta yeterlik öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel/sa-

natsal yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendir-

meye yönelik sınavı,

dd) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ee) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Başvuru ve öğrenci kabulü
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için;
1) Lisans diplomasına sahip olmak veya lisans mezuniyet aşamasında olmak gerekir.

Ancak, mezuniyet aşamasında başvuran öğrencilerin sınav tarihinden önce mezuniyet belgesini
teslim etmeleri gerekmektedir.

2) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak
gerekir. Ancak, enstitüye bağlı olarak kurulmuş olan sanat ve tasarım anasanat dalına, güzel
sanatlar fakültelerinin, konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına ve tezsiz
yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

3) ALES yerine geçebilecek, ALES taban puanına karşılık, YÖK tarafından belirlenen
GMAT, GRE ve benzeri sınavlardan eşdeğer taban puanı almış olmak gerekir.

4) Türkçe eğitim yapılan Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı program-
lara başvurularda yabancı dil zorunluluğu ilgili anabilim/anasanat dallarınca belirlenir. Sağlık
Bilimleri Enstitüsü ile Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitülerine başvurularda başvuru koşulu
olarak yabancı dil zorunludur. Yabancı dilin başvuru koşulu olarak zorunlu olduğu
anabilim/anasanat dallarında, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınav-
larının birinden anabilim dalınca belirlenmiş dilde en az 50 (Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Ba-
ğımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalları için en az 55) puan olmak kaydıyla ilgili
enstitü kurulu tarafından belirlenen puanı almak veya Üniversite Rektörlüğü tarafından yaptı-
rılacak yüksek lisans başvuru yabancı dil sınavından Senato tarafından belirlenen asgari başarı
puanını almış olmak kaydıyla ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenen puanı almak gerekir.

5) Yabancı dilde eğitim yapılan anabilim/anasanat dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı
dilde, enstitü kurulu tarafından daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda YDS’den en az
50 puan almış olmak gerekir.

6) Yabancı dil eğitimi yapılan anabilim/anasanat dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı
dilde, enstitü kurulu tarafından daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda YDS’den en az
70 puan; Alman dili eğitimi anabilim dalı için en az 60 puan almış olmak gerekir.

7) YDS veya YÖKDİL yerine, belirtilen dilde ÖSYM sınav eşdeğerliklerinde yer alan
YDS, TOEFL, PTE, Test DaF, DELF ve Goethe Zertifikat sınavlarının birinden eşdeğer puan
almış olmak veya Üniversite Rektörlüğü tarafından yaptırılacak yüksek lisans başvuru yabancı
dil sınavından Senato tarafından belirlenen asgari başarı puanını almış olmak kaydıyla ilgili
enstitü kurulu tarafından belirlenen puanı almak şartları aranır.

b) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; adayın lisans
not ortalaması ve tezli programlar için yabancı dil puanı, ayrıca bir yazılı sınav ve mülakat/ça-
lışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavı esas alınır. Adayın not ortalaması
100’lük sistemde verilmemiş, sadece 4’lük sisteme göre verilmiş ise YÖK’ün belirlediği çevrim
tablosuna göre 100’lük sistemdeki karşılığı alınır. Yazılı sınav, mülakat/çalışma dosyası ince-
leme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavı 100 üzerinden değerlendirilir. Adayın giriş puanı-
nın hesaplanabilmesi için, yazılı sınav ve mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat
dalı uygulama sınavına girmesi zorunludur. Bu sınavlardan birine girmeyen adayların başarı
notu hesaplanmaz. Yüksek lisans giriş sınavlarının değerlendirilmesi amacıyla ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararı ile yapılan öneri ve enstitü yönetim kurulu
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kararı ile 3 asıl ve 2 yedek veya 5 asıl ve 2 yedek kişiden oluşan jüri oluşturulur. Jüri, jüri
üyeleri ile lisansüstü öğrenci adayı arasında birinci derece akrabalık bağı bulunmayan kişilerden
oluşturulur. Birinci derece akrabalık bağının tespiti hâlinde sınavda yedek üye görev alır; ge-
rekli hâllerde jüri yenilenir. Yüksek lisans giriş puanı her bir aday için;

1) ALES standart puanının ya da GMAT veya GRE’den aldığı eşdeğer puanının %50’si
alınır.

2) Tezli yüksek lisans programlarında lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si; baş-
vuru koşulu olarak yabancı dilin zorunlu olmadığı anabilim/anasanat dallarında %25’i alınır.

3) Yazılı ve mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavı
sonucu ortalamasının %25’i alınır.

4) Tezli programlarda yabancı dil puanının %5’i alınır; ancak, giriş başvuru koşulu ola-
rak yabancı dil zorunluluğunun olmadığı anabilim dallarında yabancı dil puanı dikkate alın-
maz.

5) Tezsiz yüksek lisans programlarında lisans mezuniyet notunun %50’si, yazılı ve/veya
mülakat sınavı ve/veya çalışma dosyası/başvuru dosyası inceleme sonucu ortalamasının %50’si
alınarak hesaplanır. Mülakat sınavı çevrimiçi teknolojileri kullanılarak da yapılabilir.

c) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarda yürütülen yüksek lisans programların-
da, yüksek lisans giriş puanı mezuniyet notunun %50’si, başvuru koşulu olarak yabancı dilin
zorunlu olduğu anabilim/anasanat dallarında yabancı dil puanının %5’i ve yazılı ve mülakat/ça-
lışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavının %45’i alınır; ancak, başvuru
koşulu olarak yabancı dilin zorunlu olmadığı anabilim/anasanat dallarında mülakat/çalışma
dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavının %50’si alınarak hesaplama yapılır.
Yazılı sınav ve mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavı aşa-
malarının değerlendirmedeki ağırlıkları ilgili anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir.

ç) Yüksek lisans giriş puanı 65 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek
lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili enstitü tarafından
yapılır.

(2) Doktora programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programına başvurabilmek için;
1) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl

süreli tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık ve diğer fakültelerden birisinin diplomasına, fen
fakültesi mezunları için lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuata göre bir la-
boratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak veya mezuniyet aşamasında olmak
gerekir. Ancak, mezuniyet aşamasında başvuran öğrencilerin sınav tarihinden önce mezuniyet
belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

2) Yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için, ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde en az 55 veya YÖK tarafından belirlenen GMAT ve GRE eşdeğer taban puanını almış
olmak gerekir.

3) Lisans derecesi ile başvuranlar için başvurduğu programın puan türünde ALES’ten
en az 80 standart puan veya buna eşdeğer GMAT ve GRE puanını almış olmak ve 4 üzerinden
en az 3,00 veya eşdeğer lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak gerekir.

4) Türkçe eğitim yapılan anabilim dallarında, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul
edilen, anabilim dallarınca belirlenmiş dilde yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan
almak veya ÖSYM sınav eşdeğerliklerinde yer alan eşdeğeri puan almış olmak gerekir.

17 Kasım 2021 – Sayı : 31662                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



5) Yabancı dilde eğitim yapılan anabilim dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı dilde,
enstitü kurulu tarafından daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda YDS veya YÖKDİL’den
en az 55 puan (Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitülerinin Ana-
bilim Dalları için en az 60 puan) almış olmak veya ÖSYM sınav eşdeğerliklerinde yer alan eş-
değeri puan almış olmak gerekir.

6) Yabancı dil eğitimi yapılan anabilim dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı dilde,
enstitü kurulu tarafından daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda YDS veya YÖKDİL’den
en az 80 puan; Alman dili eğitimi anabilim dalı için en az 70 puan veya ÖSYM sınav eşdeğer-
liklerinde yer alan eşdeğeri puan almış olmak gerekir.

b) YDS veya YÖKDİL dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı
dil sınavlarının, YDS’den alınacak 55 ve diğer puanlara eşdeğer puanlar YÖK tarafından be-
lirlenir.

c) ALES standart puanı 55 puandan veya kabul edilen GMAT ve GRE eşdeğer taban
puanından aşağı olmamak koşuluyla, yükseköğretim kurumlarının belirlemiş olduğu asgari
puanı sağlayarak yüksek lisans eğitimine başlayanlardan, öğrenimini tamamladıktan sonra en
fazla bir yarıyıl ara vererek doktora eğitimine başlayanların yeniden ALES veya GMAT ile
GRE sınavına girmeleri gerekmez.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, adayın lisans ve yüksek lisans not orta-
laması, yabancı dil puanı ile bir yazılı sınav ve mülakat/çalışma dosyası inceleme sınavı esas
alınır. Adayın not ortalaması 100’lük sistemde verilmemiş, sadece 4’lük sisteme göre verilmiş
ise YÖK’ün belirlediği çevrim tablosuna göre 100’lük sistemdeki karşılığı alınır. Yazılı sınav
ile mülakat/çalışma dosyası incelemesi 100 üzerinden değerlendirilir. Adayın giriş puanının
hesaplanabilmesi için, yazılı sınav ile mülakat/çalışma dosyası inceleme sınavına girmesi zo-
runludur. Bu sınavlardan birine girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Doktora giriş sı-
navlarının değerlendirilmesi amacıyla ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul
kararı ile yapılan öneri ve enstitü yönetim kurulu kararı ile 3 asıl ve 2 yedek veya 5 asıl ve 2
yedek kişiden oluşan jüri oluşturulur. Jüri, jüri üyeleri ile lisansüstü öğrenci adayı arasında bi-
rinci derece akrabalık bağı bulunmayan kişilerden oluşturulur. Birinci derece akrabalık bağının
tespiti hâlinde sınavda yedek üye görev alır; gerekli hâllerde jüri yenilenir. Doktora giriş puanı
her aday için, lisans derecesi ile başvuranlarda, ALES standart puanının ya da GMAT veya
GRE eşdeğer puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı sınav, mülakat/ça-
lışma dosyası inceleme sonucu ortalamasının %25’i ve yabancı dil puanının %5’i; yüksek lisans
derecesi ile başvuranlarda ALES standart puanının ya da GMAT veya GRE eşdeğer puanının
%50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının
%10’u, yabancı dil puanının %5’i ile birlikte yazılı ve mülakat/çalışma dosyası incelemesinin
ortalamasının %25’i alınarak hesaplanır.

d) Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora prog-
ramlarına kontenjan çerçevesinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili enstitü müdürlüğü tarafından
yapılır.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya tezli yüksek

lisans diplomasına sahip veya mezuniyet aşamasında olması gerekir. Mezuniyet aşamasında
başvuran adayların sınav tarihinden önce mezuniyet belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.
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b) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanlar dışında adayların, ALES’in sözel kısmından en az 55; lisans
diplomasıyla başvuranların en az 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans de-
recesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört
üzerinden en az üç veya eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

c) Adayların YDS veya YÖKDİL’den 100 üzerinden en az 55 ya da Üniversitelerarası
Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden bu puanın eşdeğeri bir puan al-
maları gerekir. YDS dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınav-
larının, YDS veya YÖKDİL’den alınacak 55 puana eşdeğer puanları ÖSYM tarafından belir-
lenen puan eşdeğerlikleri dikkate alınarak ilgili enstitü yönetim kurullarınca belirlenir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, adayın lisans ve yüksek lisans not
ortalaması, yabancı dil puanı ile bir yazılı sınav ve mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya
anasanat dalı uygulama sınavı değerlendirme sonucu esas alınır. Adayın not ortalaması 100’lük
sistemde verilmemiş, sadece 4’lük sisteme göre verilmiş ise YÖK’ün belirlediği çevrim tablo-
suna göre 100’lük sistemdeki karşılığı alınır. Yazılı sınav ve mülakat/çalışma dosyası inceleme
ve/veya anasanat dalı uygulama sınavı 100 üzerinden değerlendirilir. Adayın giriş puanının he-
saplanabilmesi için, yazılı ve mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygula-
ma sınavına girmesi zorunludur. Bu sınavlardan birine girmeyen adayların başarı notu hesap-
lanmaz. Sanatta yeterlik giriş sınavlarının değerlendirilmesi amacıyla ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararı ile yapılan öneri ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile 3 asıl ve 2 yedek veya 5 asıl ve 2 yedek kişiden oluşan jüri oluşturulur. Jüri, jüri
üyeleri ile lisansüstü öğrenci adayı arasında birinci derece akrabalık bağı bulunmayan kişilerden
oluşturulur. Birinci derece akrabalık bağının tespiti hâlinde sınavda yedek üye görev alır; ge-
rekli hâllerde jüri yenilenir. Yazılı sınav ve mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat
dalı uygulama sınavı aşamalarının değerlendirmedeki ağırlıkları ilgili anasanat dalı kurulu ta-
rafından belirlenir. Lisans derecesi ile başvuranlarda mezuniyet not ortalamasının %50’si, de-
ğerlendirme puanının %45’i, yabancı dil puanının %5’i; yüksek lisans derecesi ile başvuranlar
için lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının
%25’i, değerlendirme puanının %45’i, yabancı dil puanının %5’i alınarak sanatta yeterlik giriş
puanı hesaplanır. ALES aranan anasanat dallarında lisans derecesi ile başvuran adaylarda ALES
standart puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %5’i
ve değerlendirme puanının %25’i; yüksek lisans derecesi ile başvuran adaylarda ALES standart
puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u, yüksek lisans mezuniyet not or-
talamasının %10’u, yabancı dil puanının %5’i ve değerlendirme puanının %25’i alınarak sa-
natta yeterlik giriş puanı hesaplanır. Yazılı sınav ve mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya
anasanat dalı uygulama sınavı aşamalarının değerlendirmedeki ağırlıkları ilgili anasanat dalı
kurulu tarafından belirlenir.

d) Sanatta yeterlik giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre sanatta
yeterlik programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili enstitü müdürlüğü
tarafından yapılır.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şun-
lardır:

a) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp veya diş hekimliği fakül-
teleri mezunlarının son üç yılda TUS/DUS’tan en az 50 temel tıp/diş hekimliği temel puanına
veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana veya buna eşdeğer GMAT ve GRE
puanına sahip olmaları gerekir.
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b) Temel tıp veya diş hekimliği temel puanı, TUS/DUS’ta temel tıp bilimleri testi-1 bö-
lümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik bilimleri testinden elde edilen standart puanın
0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

c) Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise; tezli yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği,
veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’in sa-
yısal kısmından en az 55 standart puana veya buna eşdeğer GMAT ve GRE puanına sahip ol-
maları gerekir.

ç) Adayların YDS veya YÖKDİL’den 100 üzerinden en az 55 puan almış olmaları ya
da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğeri
puan almaları gerekir. YDS veya YÖKDİL dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından be-
lirlenen yabancı dil sınavlarının, YDS veya YÖKDİL’den alınacak 55 puana eşdeğer puanları
ÖSYM tarafından belirlenen puan eşdeğerlikleri dikkate alınarak ilgili enstitü yönetim kurul-
larınca belirlenir.

d) Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri mezunları için, ALES veya buna eşdeğer GMAT
ve GRE puanı veya temel tıp/diş hekimliği temel puanının %50’si, lisans mezuniyet not orta-
lamasının %20’si, yabancı dil puanının %5’i ve yazılı ve mülakat sonucu ortalamasının %25’i;
veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunları için, ALES standart puanının veya buna eşdeğer
GMAT veya GRE puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı ve mü-
lakat sonucu ortalamasının %25’i ve yabancı dil puanının %5’i alınarak doktora programına
giriş puanı hesaplanır. Adayın giriş puanının hesaplanabilmesi için yazılı-mülakat sınavlarına
girmesi zorunludur.

e) Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora prog-
ramlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili enstitü müdürlüğü tarafından
yapılır.

(5) Lisansüstü programlara uluslararası öğrencilerin kabulüne ilişkin esasları Senato
belirler.

(6) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına
Üniversitede yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik yapan araştırma görevlilerinin tez pro-
jeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin bilimsel araştırma birimleri bütçe-
sinden ve/veya Üniversitede bu amaca özel olarak tahsis edilmiş proje bütçelerinden destekle-
nir.

(7) İlan edilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka

bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ders
aşamasında olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara ilgili anabilim/anasanat dalının
olumlu görüşü de alınarak, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Anabilim/Anasanat dallarının
yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü
kurulunca belirlenir. Yatay geçişler yarıyıl başlarında ve araştırma görevlisi sınavını kazanan
öğrenciler hariç, ders alma süresi içerisinde yapılır. Yatay geçiş yapan yüksek lisans öğrencisi
tez önerisini en erken, yatay geçiş yaptığı dönem sonunda verebilir; doktora öğrencisi ise ye-
terlik sınavına en erken yatay geçiş yaptığı dönem sonunda girebilir. Lisansüstü programlara
yatay geçiş yapan öğrencinin başvurduğu anabilim/anasanat dalı için başvuru sırasında aday-
larda aranan yabancı dil koşulunu sağlaması gereklidir.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen

öğrencilerden; lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya dok-
tora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans
derecesini Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans
veya doktora/sanatta yeterlik programı adayları için (yatay geçiş yapanlar dâhil), eksikliklerini
gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık, öğrencilerin
başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bu programa
alınacak öğrenciler enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya
lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değer-
lendirilerek belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders prog-
ramı daha önce alınmamış olmak kaydı ile lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler
yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin
ders programı daha önce alınmamış olmak kaydı ile lisans ve/veya yüksek lisans seviyesindeki
derslerden oluşur. Bu dersler doktora/sanatta yeterlik programını tamamlamak için gerekli gö-
rülen derslerin yerine geçmez.

(4) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık dersleri ile birlikte ilgili
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yö-
nelik dersler de alabilir. Ancak bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik iki-
den fazla ders alınamaz. Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen
öğrenciler en fazla dört ders alabilirler.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre yüksek lisans ve doktora/sanatta ye-
terlik için ayrı ayrı olmak üzere en çok iki yarıyıldır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz.
Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta
yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez. Bu süre içinde alınan derslerden başarısız olunması
durumunda, bu dersleri başarıncaya kadar geçen süre azami eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen lisansüstü öğrencisinin, başvurmuş olduğu
programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programına yönelik almış olduğu lisans ders-
lerini 16/6/2013 tarihli ve 28679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre, lisansüstü derslerini ise bu
Yönetmeliğe göre başarmış olması gerekir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğren-
ciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde
diğer lisansüstü öğrencilere uygulanan kıstaslar göz önüne alınır. Özel öğrenci statüsündeki
öğrenciler aldıkları dersleri daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir. Lisans-
üstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı
oldukları dersler, lisansüstü programda, uzmanlık alan dersleri ve seminer hariç almaları gere-
ken asgari dersten/krediden 7 ders/21 kredinin en fazla %50’si kadarı 3 ders ve/veya 10 krediye
sayılır. Öğrenci, ders aşaması için zorunlu asgari ders sayısı ve kredisinden seminer dâhil kalan

17 Kasım 2021 – Sayı : 31662                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



kısmını bir dönemde tamamlamak kaydı ile danışmanının uygun görüşü ve anabilim/anasanat
dalı kurul/akademik kurul kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ile intibak
talebinde bulunabilir. İntibak enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Özel öğrencilik sta-
tüsünde geçirilecek süre yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik için ayrı ayrı olmak üzere
ikişer yarıyıldan fazla olamaz. Özel öğrenciler kredi/saat başına, enstitü yönetim kurulu tara-
fından belirlenecek ücreti ödemek zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim takvimi Senato tarafından düzenlenir.
Lisansüstü dersler ve ders seçimi
MADDE 9 – (1) Lisansüstü dersler tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik prog-

ramlarında öğretim üyeleri tarafından verilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında Senato ta-
rafından belirlenen ders verme ve danışman olma niteliğine sahip olan öğretim görevlileri de
ders verebilirler. Lisansüstü dersler ile varsa ön şart dersleri, bunların kredi saatleri, AKTS
kredi değerleri, okutulacak yarıyıllar, sorumlu öğretim üyeleri veya görevlileri, enstitüyü oluş-
turan anabilim/anasanat dalı başkanlığının kurul/akademik kurul kararını içeren önerisi üzerine
Nisan-Mayıs ayı içerisinde enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonraki
öğretim dönemlerinde uygulanır. Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangile-
rinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı
karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanı tarafından yapılır.

(2) Bir dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin
tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Bir dersin AKTS
kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin bir yarıyıldaki ders saati sayısı ile pekiştirme,
ödev, proje, sınavlar için öğrenci tarafından bir yarıyılda harcanan saat sayısı toplamından haf-
talık çalışma yoğunluğuna bağlı olarak bulunan değerdir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Bu ders/derslerin ilgili programı ta-
mamlamak için zorunlu asgari ders sayısı ve krediye sayılmasına ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalı kurul/akademik kurul kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ile enstitü
yönetim kurulu karar verir.

(4) Danışmanlar her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde li-
sansüstü öğrencileri ile birlikte, alınacak dersleri belirler ve sistemde onaylar. Danışman tara-
fından onaylanmış derslerin danışman ve öğrenci tarafından imzalanmış çıktısı anabilim dalı
başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilir. Sistemde onaylanmamış derslerin ders kaydı ya-
pılmış sayılmaz. Öğrenciler, yarıyılın ders değişiklik haftası içerisinde danışmanının ve anabi-
lim/anasanat dalı başkanının onayını alarak o yarıyıl programında mevcut olan başka dersleri
programlarına ekleyebilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Akademik takvimde
belirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, haklı ve geçerli sayılabilecek
mazeretlerini yarıyılın akademik takvimde belirtilen ders değişiklik haftası içerisinde başvur-
maları ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, kararı izleyen
beş iş günü içinde kayıt yaptırmak zorundadırlar. Belirtilen süreler dışında yapılan başvurular
kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz. Ders kaydını yaptırmayan öğrenciler sınavlara gi-
remez. Bu hallerde geçen süreler, azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.
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(5) Lisansüstü öğrencilerinin teorik derslerin %70’i ve uygulamalı derslerin %80’ine
devam etmeleri zorunludur. Devamsızlık nedeniyle final sınavına giremeyecek öğrencilerin
durumu ilgili anabilim dalında final sınavı öncesi ilan edilir.

(6) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler güz ve bahar yarıyılı başında akade-
mik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitü müdürlüğünce istenen ders kayıt işlemlerini ye-
rine getirmekle yükümlüdür. İkinci öğretim öğrencileri ancak öğrenim ücretini ödedikten sonra
ders kaydını yaptırabilirler. Ders kaydını süresi içinde yaptırmayanlara not çizelgesi, öğrenci
belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi ve benzeri hiçbir belge verilmez.

(7) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra kayıtlı olduğu programa devam edebilmesi
için gerekli ek başarı koşulları ilgili enstitü kurulunca belirlenebilir.

Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 10 – (1) Dersten sorumlu öğretim elemanı, öğrenciye verilecek başarı notunu,

her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalış-
masını değerlendirerek belirler.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

Başarı notları
MADDE 11 – (1) Öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için aşa-

ğıdaki harf notlarından biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir:
Başarı notu Katsayı

(Harfli sistem) (4’lük sistem)
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FF 0,00

DZ (Devamsız) 0,00
E (Eksik) -

BL (Başarılı) -
BZ (Başarısız) -
(2) Uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve seminer derslerinde başarılı olan öğrencilere

başarılı (BL), başarıyla sürdüremeyen öğrencilere başarısız (BZ) notu verilir. Başarısız (BZ)
notu ayrıca; alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları için başarısız olma durumunda da kullanılır.
Başarılı (BL) veya başarısız (BZ) notu genel not ortalamasına katılmaz. Eksik (E) notu, dönem
projesini ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle zamanında teslim
edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin başarı notu bir sonraki yarıyıl başlangıcından
önce ilgili enstitüye gönderilir. Aksi halde (E) notu (BZ)’ye dönüşür. Kredili/kredisiz derslerin
notlarının akademik takvimde belirtilen süre içinde girilmemesi halinde not FF/BZ olarak kabul
edilir. Başarı notlarına yapılacak itiraz veya not değişiklik talepleri, ilgili sınav dönemini izleyen
on iş günü içinde yapılır.
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(3) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencilere akademik tak-
vimde belirtilen tarihlerde bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavından alınan not ya-
rıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alınır.

Not ortalamaları
MADDE 12 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalama-

ları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puan, o dersin AKTS kre-
disi ile aldığı yarıyıl sonu başarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın
not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı ağırlıklı puanların
toplamı, alınan derslerin AKTS kredi toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra
iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişin-
den itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Genel not
ortalamasına, tekrar edilen derslerden en son alınan başarı notu katılır.

Ders saydırma
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, daha önceki lisansüstü programından

ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak intibak koşulları,
danışmanının önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararı ile ders yüküne
sayılmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ders saydırma işlemleri öğ-
rencinin enstitüde ders kaydı yaptırdığı yarıyılın ilk dört haftası içinde yapılır.

(2) Ulusal ve uluslararası lisansüstü değişim programları olan Erasmus, Mevlana, Farabi
ve benzeri programlardan faydalanmak için Üniversite tarafından belirlenen kurallar uygula-
nır.

Ders tekrarı
MADDE 14 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu

olarak; yüksek lisans öğrencisinin en az CC, doktora öğrencisinin ise en az CB notu almış ol-
ması gerekir. Yüksek lisans için CC notu, öğrencinin genel not ortalaması 2,5 ve üzeri ise; dok-
tora için CB notu, öğrencinin genel not ortalaması 3,00 ve üzeri ise başarılı kabul edilir. Öğ-
renciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrarlamak ve başarmak zorundadır. Öğrenciler,
başarısız oldukları seçmeli dersler yerine isterlerse danışmanlarının teklifi, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer seçmeli dersleri alabilir.
Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı olduğu dersleri tekrarlayabilir
veya seçmeli dersler yerine danışmanınca kabul edilen ders/dersleri alabilir. Ancak bu durumda,
ders alma talebi ders kayıt süresi içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü
yönetim kurulu onayına sunulur.

(2) Azami süreler içerisinde derslerinden başarılı olmasına rağmen gerekli not ortala-
masını sağlayamayan öğrenciler için not yükseltme sınavı yapılabilir.

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 15 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan ka-

yıtları silinir:
a) 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 Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
c) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencisi en geç üç ay içinde,

doktora/sanatta yeterlik öğrencisi ise en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri
önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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ç) Öğrenci, tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için
gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin jüri üye sayısından üç fazla
ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim
eder. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu
koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

d) Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlama-
nın 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 tamamlayama-
yan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem
sonuna kadar enstitüye ulaşmaması durumunda öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edi-
lir.

g) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen ancak tez çalışmasını 28 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami süreler
sonuna kadar tamamlayamayan doktora öğrencisinin ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasında
belirtilen azami süreler sonuna kadar tamamlayamayan yüksek lisans öğrencisinin yükseköğ-
retim kurumu ile ilişiği kesilir.

ğ) Öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası almış olması durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

h) Öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemesi durumunda
Üniversite ile ilişiği kesilir.

İzinli sayılma
MADDE 16 – (1) Öğrencilere zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşuluyla öğrencinin

talebi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü eğitimleri süresince toplamda bir akademik
yıla kadar izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğretim süresinden sayılmaz.

(2) İzinli sayılma nedenlerinin ortaya çıkması halinde öğrencinin en geç beş iş günü
içinde anabilim/anasanatdalı başkanlığı kanalıyla enstitüye başvurması ve gerekçelerini bel-
geleriyle kanıtlaması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 17 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ilgili anabilim/anasanat dalı kurul/akade-
mik kurul kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı başvurusu ve enstitü kurulu önerisi
üzerine Senato kararı ve YÖK onayı ile açılabilir.

(2) Tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına geçiş, adayın
başvurusu ile bu başvurunun ilgili anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararı ve enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanması ile yapılır.
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(3) YÖK kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin
aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak
öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açı-
labilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek
dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapıl-
ma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğre-
time ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.

(4) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak yüksek lisans
programları şeklinde düzenlenebilir.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını
sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili
ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez
çalışması krediye dâhil olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek
lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS kredisinden
az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programında alınabilecek azami ders
sayısı ise on adettir. Öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı kurul/akademik
kurul gerekçeli kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile ilave dersler aldırılabilir. Ders aşaması; uzmanlık alan dersleri ve seminer dâhil
toplam 60 AKTS’den, tez aşaması; uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dâhil 60 AKTS’den
az olamaz. Tez aşamasında, tez çalışması dersine her dönem kayıt yaptırılır. Tez çalışmasının
değerlendirilmesi tez savunması sonucu jüri kararı ile belirlenir. Bir öğrenci bir dönemde uz-
manlık alan dersi, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersi (mezuniyet için gerekli
zorunlu kredi yüküne dahil etmeyen Enstitüler için) ve seminer hariç, 15 krediden fazlasını
alamaz. Seminer dersi, ders aşamasında yapılır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan anabi-
lim/anasanat dallarında ilgili yabancı dilde asgari ders sayısı, ders kredisi ve AKTS ders kre-
disine ilave olarak Türkçe eğitim-öğretim yapan anabilim/anasanat dallarından Türkçe dersler
de alınabilir. Ayrıca dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararını
içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversi-
teye bağlı diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınabilecek ders sayısı ikiyi geçe-
mez. Yüksek lisans öğrencisi doktora dersi alamaz, alınan dersler krediye sayılmaz.

(3) Tezli yüksek lisans programları ikinci öğretim programları olarak da açılabilir.
(4) Tezli yüksek lisans çalışması araştırma niteliğinde çalışmaya yönelik olarak yürü-

tülür.
(5) Aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans programına kayıt yaptırılamaz ve devam

edilemez.
Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup programı tamam-
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lama süresi en fazla altı yarıyıldır. İntibak yaptıran öğrencilerde ders süresi, toplam alınması
zorunlu ders sayısı, ders kredisi ve AKTS ders kredi koşullarını yerine getirmiş olmak kaydı
ile bir yarıyıl düşebilir. İntibak yaptırabilmek için özel öğrenci olarak ve benzeri şekilde alınmış
olan ders sayısı ve kredisi haricinde kalan ders sayısı ve kredinin (kredi, AKTS kredisi) bu Yö-
netmelik hükümlerine göre bir dönemde tamamlanabilir olması gerekir. Tez süresi, tez özeti-
nin/önerisinin enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihte başlar. Tez süresi iki yarıyıldan
az olamaz.

(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 Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini, seminerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması
2,50’nin altında olan öğrenciler tez aşamasına geçemez.

Tez danışmanı atanması
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin enstitüye kayıt yaptırdığı

birinci yarıyıl başında, Üniversitenin kendi kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından, ta-
lepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurul/aka-
demik kurul kararı ile yapılan tez danışmanı önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
Danışman önerisinde, lisansüstü öğrenci ile danışman arasında birinci derece akrabalık bağının
bulunmaması dikkate alınır. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hallerde; aynı şekilde ana-
bilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
danışman değişikliği yapılabilir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanı veya uzaktan eğitim birim koordinatörü tarafından yapılır. Yük-
seköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Sena-
tonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğre-
tim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu/akademik
kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Birinci da-
nışmanlar Üniversite öğretim üyeleri arasından atanır. Ancak, ikinci danışmanlar Üniversite
kadrosu dışından da atanabilir. İkinci tez danışmanı en az doktora/sanatta yeterlik derecesine
sahip olmalıdır. Öğretim üyesinin emekli olması veya kurumdan ayrılması durumunda lisans-
üstü öğrenci danışmanlığı sona erer. İlgili öğrenciye yeni danışman atanmasında, yukarıda yer
alan danışman atanmasına ilişkin yol izlenir.

(2) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber belirle-
diği tez önerisini/konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı
kurul/akademik kurul kararı ile enstitüye önerir. Ders döneminin uzaması halinde tez önerisi/ko-
nusu, en geç dördüncü yarıyıl sonunda olmak üzere enstitüye gönderilir. Tez önerisi/konusu
enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. En geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar tez önerisi
enstitüye gönderilmeyen ya da tez önerisi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ili-
şiği kesilir.

(3) Öğrenci, her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine
kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin
tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine
karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan
öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için
güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.
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(4) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan veya iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersin-
den başarısız olan öğrencinin danışmanlığı; danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman üzerinden alınabilir. Öğrencinin
kaydını yenilemesi durumunda bu Yönetmelikteki tez danışmanı atanmasına ilişkin hükümler
uygulanır.

Tezli yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

tez yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır. Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzelt-
me ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir
olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir. Tez, Senatonun kararına istinaden öğrencinin ve danışmanın ta-
lebi, anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
geniş bir Türkçe özet içerecek şekilde uygun görülen yabancı dillerde de yazılabilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul
kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere danışman olma niteliğine sahip üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri, jüri
üyeleri ile tez savunma adayı arasında birinci derece akrabalık bağı bulunmayan kişilerden
oluşturulur. Jürinin üç üyeden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Biri
Üniversiteden, diğeri de başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye de seçilir.
Sınavlar pandemi, afet gibi hareket kısıtlılığına neden olan küresel olaylarda anabilim/anasanat
dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıt altına alın-
mak ve konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun olmak koşuluyla çevrim içi
araçlar/telekonferans yoluyla da yapılabilir.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı program başkanlığı aracılığıyla il-
gili enstitüye gönderir. Jüri üyeleri, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten iti-
baren en erken bir hafta, en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte top-
lanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen so-
ru-cevap bölümünden oluşur. Sınav en az 45 dakika sürer ve öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav, jüri üyesi-
nin/üyelerinin yurt dışında uzun süreli görevli olmaları durumunda anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıt altına alınmak ko-
şuluyla telekonferans yoluyla da yapılabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret, düzeltme ve kabul kararları enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç iş günü içinde gerekçeleri ile bir-
likte ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Kabul kararı salt çoğunlukla verilmişse olumsuz oy
kullanan üyenin/üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Yeniden
yapılan bu savunma sınavına girmeyen veya bu savunma sınavı sonunda da başarısız bulunarak
tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(6) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde ve aynı isimli tezsiz yüksek

lisans programının olması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje ya-
zımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans dip-
loması verilir.

Tezli yüksek lisans programında diploma
MADDE 22 – (1) Tez sınavında başarılı olmak, varsa jürinin istediği değişiklikleri yap-

mak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin tez yazım kurallarına uygun
olarak yazılmış ve ciltlenmiş, jüri üye sayısının üç fazla kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir.
Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Enstitü kurulları mezuniyet için enstitü dergisinde yayımlanmak üzere tez yayını
teslim etme, ulusal-uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunma ve benzeri koşullar koya-
bilir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sı-
nav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak tezli yüksek li-
sans programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğ-

renci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda
yazılı bir rapor vermek zorundadır. Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem
projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zo-
rundadır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(6) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.
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Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı ku-

rul/akademik kurul kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ile her öğrenci için
ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi
veya Senatonun belirlediği niteliklere sahip bir öğretim görevlisi birinci yarıyılın başında ders
danışmanı olarak önerilir. Danışman, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman
önerisinde, lisansüstü öğrenci ile danışman arasında birinci derece akrabalık bağının bulun-
maması dikkate alınır. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hallerde; aynı şekilde ilgili anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman
değişikliği yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 25 – (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 yük-
seköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında diploma
MADDE 26 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve genel not

ortalaması en az 2,50 olan tezsiz yüksek lisans öğrencisine, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu
enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunan tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

(2) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak tezsiz yüksek
lisans programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı
MADDE 27 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora ça-
lışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam

en az yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60
AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve toplam 240 AKTS kredisinden az
olamaz. Doktora programında alınabilecek azami ders sayısı ise on adettir. Öğrencinin ve da-
nışmanın talebi, anabilim dalı kurul/akademik kurulun gerekçeli kararını içeren anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ilave dersler aldırılabilir.
Seminer dersi, ders döneminde yapılır ve kredi yüküne dâhil değildir. Bilimsel Araştırma Tek-
nikleri ve Yayın Etiği dersi de ilgili enstitü kurul kararına bağlı olarak kredi yüküne dâhil edil-
meyebilir ve yüksek lisans aşamasında alınmadı ise doktora aşamasında alınır. Derslerin en
çok ikisi yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla yüksek lisans derslerin-
den seçilebilir.
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(3) Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ve bir eğitim-öğ-
retim dönemi 60 AKTS’den az olmamak üzere toplam en az 42 kredilik 14 adet ders; seminer
dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve lisans
üzerine doktora programı toplam 300 AKTS kredisinden az olamaz. Öğrencinin ve danışmanın
talebi, anabilim dalı kurul/akademik kurulun gerekçeli kararını içeren anabilim dalı başkanlı-
ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ilave dersler aldırılabilir. Seminer dersi,
ders döneminde yapılır ve krediye sayılmaz. Lisans derecesi ile doktora programına başvuran
öğrenciler derslerin en çok dördünü daha önce almamış olmak kaydı ile yüksek lisans dersle-
rinden seçebilir.

(4) Bir öğrenci bir dönemde uzmanlık alan dersi ve seminer hariç, 15 krediden fazlasını
alamaz. Tez çalışmasına her dönem kayıt yaptırılır. Tez çalışmasının izlenmesi tez izleme ko-
mitesi; tez çalışmasının değerlendirilmesi ise tez jürisi tarafından yapılır.

(5) Dersler, ilgili danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversitenin
diğer enstitüleri veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçile-
bilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından seçilebilecek ders sayısı yüksek lisans derecesi ile
kabul edilmiş olan öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla dört olabilir. Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan anabilim dallarında ilgili yabancı
dilde asgari ders sayısı, kredi ve AKTS kredisine ilave olarak Türkçe eğitim-öğretim yapan
anabilim dallarından Türkçe dersler de alınabilir. Bu dersler alınması zorunlu krediye sayıl-
maz.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(7) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları

şeklinde düzenlenebilir.
(8) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(9) Aynı anda birden fazla doktora programına kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Süre
MADDE 28 – (1) Doktora programını tamamlama süresi her dönem kayıt yaptırıp yap-

tırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için en fazla on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yüksek-
öğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yük-
seköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. İntibak yaptıran öğrencilerde ders süresi, toplam alınması
zorunlu ders sayısı ve ders kredisi ile AKTS ders kredi koşulunu yerine getirmiş olmak kaydı
ile bir yarıyıl düşebilir. İntibak yaptırabilmek için özel öğrenci olarak ve benzeri şekilde alınmış
olan ders sayısı ve kredisi haricinde kalan ders sayısı ve kredinin (kredi, AKTS kredisi) bu Yö-
netmelik hükümlerine göre bir dönemde tamamlanabilir olması gerekir. Tez süresi, tez özeti-
nin/önerisinin enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihte başlar. Tez süresi dört yarıyıldan
az olamaz.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen toplam azami süre olan on iki veya
on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumuyla ilişiği ke-
silir.
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(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları ve aynı isimli tezsiz yüksek lisans programı bulunması ve talepleri halinde
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 29 – (1) Tez danışmanı; öğrencinin enstitüye kayıt yaptırdığı birinci yarıyıl
başında, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından, talepte bulunmuş
ise öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili enstitü anabilim dalı kurul/akademik kurul kararını
içeren anabilim dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Üniversitede
belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler
çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman önerisinde, lisansüstü öğrenci ile danışman ara-
sında birinci derece akrabalık bağının bulunmaması dikkate alınır. Danışman değişikliğini zo-
runlu kılan hallerde; aynı şekilde anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez
danışmanı gerektirdiği durumlarda enstitü anabilim dalı başkanlığının benzer şekildeki önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Birinci danışmanlar Üni-
versite öğretim üyeleri arasından atanır. Ancak, ikinci danışmanlar Üniversite kadrosu dışından
da atanabilir. İkinci tez danışmanı en az doktora derecesine sahip olmalıdır. Bu durumda, öğ-
rencinin çalışmalarını izlemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür. Öğretim
üyesinin emekli olması veya kurumdan ayrılması durumunda lisansüstü öğrenci danışmanlığı
sona erer. İlgili öğrenciye yeni danışman atanmasında bu fıkrada yer alan danışman atanmasına
ilişkin yol izlenir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin danışmanlık yapabilmesi ve tez
yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
Azami danışmanlık öğrenci sayısı, YÖK’ün ilgili kararlarına göre belirlenir.

(2) Öğrenci her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine
kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin
danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar
verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğren-
ciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz ya-
rıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(3) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan veya iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersin-
den başarısız olan öğrencinin danışmanlığı; danışmanın talebi, anabilim dalı başkanlığının tek-
lifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman üzerinden alınabilir. Öğrencinin kaydını
yenilemesi durumunda bu Yönetmelikteki tez danışmanı atanmasına ilişkin hükümler uygula-
nır.

(4) Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar enstitüye gönderilmemesi
halinde öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve kavramlar ile
doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.
Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.
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(2) Doktora programında genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler yeterlik sına-

vına güz ve bahar yarıyılları öncesinde enstitü kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında

girerler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken ikinci yarıyılın sonunda (Sağ-

lık Bilimleri Enstitüsü ile Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalları için üçüncü),

lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken dördüncü (Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Ba-

ğımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalları için beşinci) yarıyılın sonunda yeterlik

sınavına girebilir. Yeterlik sınavına en geç; yüksek lisans derecesi ile giren öğrenci beşinci ya-

rıyılın, lisans derecesi ile giren öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar girmek zorundadır. Bu

sınava girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

titü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan

doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyelerinde eksilme olması

durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye belirlenir. Komite, farklı alan-

lardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav

jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.

Biri Üniversiteden, biri de başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az iki, en fazla

dört yedek üye de seçilir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim

kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden olu-

şur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanların-

dan oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Yeterlilik sınavları pandemi, afet gibi

hareket kısıtlılığına neden olan küresel olaylarda anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli

önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıt altına alınmak ve konuyla ilgili Yük-

seköğretim Kurulu kararlarına uygun olmak koşuluyla çevrim içi araçlar/telekonferans yoluyla

da yapılabilir.

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

navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda başarı notu 100 üzerinden 70’tir.

Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı

veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca ye-

terlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan

üyenin/üyelerin gerekçelerini tutanağa eklemeleri gerekir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir

sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Başarısız olduğu halde tekrar sınava girmeyen öğrenci

başarısız kabul edilir. Bu sınavda da başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin doktora

programı ile ilişiği kesilir. Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders

yükünü tamamlamış olsa bile, uzmanlık alan dersi ve seminer hariç derslere ilişkin kredi mik-

tarının üçte birini geçmemek şartıyla yeterlik sınavından sonra da ders/dersler almasını isteye-

bilir ve bunu bir tutanakla enstitüye bildirir. Bu dersler program için zorunlu asgari ders sayısına

dâhil edilmez. Yeterlik sınavında başarılı olduğu halde yeterlik sınav jürisinin önerisi ile ilave

ders alan öğrenciler tez jüri önerisi öncesinde bu dersleri başarmak zorundadır.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-

me şartları ilgili enstitü yönetim kurullarınca belirlenir.
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Tez izleme komitesi
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavını başararak tez dönemine geçen öğrenci için ilgili

enstitü anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararını içeren önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka il-
gili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. İkinci tez danışmanı
tez izleme komitesi üyeleri dışından seçilir.

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

Tez önerisi savunması
MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez
önerisini/özetini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur.
Tez izleme komitesi başkanı tez önerisi/özeti ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en
az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Olumsuz oy kullanan
üye, gerekçelerini de bildirmekle yükümlüdür. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca
tez önerisini izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.
Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir ma-
zereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez öne-
risi reddedilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisini süresi içinde vermeyen
veya tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez önerisi
kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında
birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce tez
gelişme raporunu komite üyelerine yazılı olarak iletir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalış-
maların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez gelişme
raporu, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez gelişme raporu,
toplantının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde tez izleme komitesi tutanağı
ile birlikte enstitüye bildirilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez izleme komite ra-
poru başarısızlığı bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez izleme komitesi raporu-
nun ilgili dönem sonuna kadar enstitüye ulaşmaması durumunda öğrenci ilgili dönem için ba-
şarısız kabul edilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım

kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Tez, Senatonun kararına istinaden öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim dalı kurul/akade-
mik kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile geniş bir Türkçe özet içerecek şekilde uy-
gun görülen yabancı dillerde de yazılabilir. Yabancı dil eğitimi yapan anabilim dallarında öğ-
rencinin ve danışmanın gerekçeli talebi, anabilim dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile tez ilgili yabancı dilde geniş bir özet içerecek şekilde Türkçe yazılabilir.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                               17 Kasım 2021 – Sayı : 31662



(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için diğer koşulları yerine getirmiş olması kay-
dı ile en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri, jüri üyeleri ile tez savunma adayı arasında birinci de-
rece akrabalık bağı bulunmayan kişilerden oluşturulur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı
hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda
jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer
alabilir. Doktora tez jürisi kurulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak
üzere iki yedek üye de belirlenir.

(5) Tez izleme komitesi başkanı, öğrencinin jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar hazır-
ladığı tezini anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne sunar. Enstitü tarafından
kendilerine tez teslim edilen jüri üyeleri, tez teslim tarihinden itibaren en erken bir hafta, en
geç bir ay içinde tez izleme komitesi başkanının başkanlığında toplanarak, öğrenciyi sınava
alır ve tez için kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Düzeltme kararı durumunda öğrenciye en
fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci bu süre içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde savu-
nur. Sınav, jüri üyesinin/üyelerinin yurt dışında uzun süreli görevli olmaları durumunda veya
pandemi afet gibi hareket kısıtlılığına neden olan küresel olaylarda anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıt altına alınmak ve
konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun olmak koşuluyla çevrim içi araçlar/te-
lekonferans yoluyla da yapılabilir.

(6) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden olu-
şur. Tez sınavı en az 45 dakika olmak üzere öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Tez sınavının tamamlanma-
sından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya dü-
zeltme kararı verir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında olumsuz oy kullanan
üye/üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek zorundadır. Bu karar, anabilim dalı başkanlı-
ğınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında
düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde
yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 28 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre
aynı alanda varsa tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 34 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve ilgili enstitü yönetim kurulunca

belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin jüri üye sayısından üç fazla sa-
yıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak ka-
zanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
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Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-
zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.

(4) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora prog-
ramlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(5) Enstitü kurulları mezuniyet için enstitü dergisinde yayımlanmak üzere tez yayını
teslim etme, ulusal-uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunma ve benzeri koşullar koya-
bilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı

MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik programı; farklı sanat ve tasarım alanlarında yorum
yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazan-
dırmayı, özgün sanat eserlerinin ortaya konulmasını, üstün bir uygulama becerisi ve yaratıcılık
kazandırmayı amaçlayan bir lisansüstü eğitim programıdır. YÖK tarafından belirlenen dallarda
sanatta yeterlik programı açılabilir.

(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için,
toplam en az 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60
AKTS’den az olmamak üzere en az 7 adet kredili ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersleri,
yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ve varsa sergi, proje, konser, gösteri gibi çalışmalardan oluşur
ve toplam 240 AKTS kredisinden az olamaz. Sanatta yeterlik programında alınabilecek azami
ders sayısı 10’dur. Öğrencinin ve danışmanın talebi, anasanat dalı kurul/akademik kurulun ge-
rekçeli kararını içeren anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile ilave dersler aldırılabilir. Derslerin en çok iki tanesi yüksek lisans öğrenimi sırasında alın-
mamış olmak koşuluyla yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi, ders döneminde
yapılır ve kredi yüküne dâhil değildir. Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersi de il-
gili enstitü kurul kararına bağlı olarak kredi yüküne dâhil edilmeyebilir ve yüksek lisans aşa-
masında alınmadı ise sanatta yeterlik aşamasında alınır.

(3) Sanatta yeterlik programı; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ve bir eği-
tim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak üzere en az 42 kredilik 14 adet ders, seminer
dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ve sergi, proje, konser, gösterim
gibi çalışmalardan oluşur. Lisans üzerine doktora programı toplam 300 AKTS kredisinden az
olamaz. Öğrencinin ve danışmanın talebi, anasanat dalı kurul/akademik kurulun gerekçeli ka-
rarını içeren anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ilave
dersler aldırılabilir. Seminer dersi, ders döneminde yapılır ve krediye sayılmaz. Lisans derecesi
ile doktora programına başvuran öğrenciler derslerin en çok dördünü daha önce almamış olmak
kaydı ile yüksek lisans derslerinden seçebilir.
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(4) Bir öğrenci bir dönemde uzmanlık alan dersi ve seminer hariç, 15 krediden fazlasını
alamaz. Sanatta yeterlik tez çalışmasına her dönem kayıt yaptırılır. Sanatta yeterlik tez çalış-
masının izlenmesi sanatta yeterlik tez izleme komitesi; sanatta yeterlik tezi ve varsa sergi, proje,
konser, gösteri gibi çalışmaların değerlendirilmesi tez jürisi tarafından yapılır.

(5) Dersler, ilgili danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversitenin
diğer enstitüleri veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçile-
bilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından seçilebilecek ders sayısı yüksek lisans derecesi ile
kabul edilmiş olan öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla dört olabilir. Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan anabilim dallarında ilgili yabancı
dilde asgari ders sayısı, kredi ve AKTS kredisine ilave olarak Türkçe eğitim-öğretim yapan
anabilim dallarından Türkçe dersler de alınabilir. Bu dersler alınması zorunlu krediye sayıl-
maz.

(6) Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.
(7) Sanatta yeterlik programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak sanatta ye-

terlik programları şeklinde düzenlenebilir.
(8) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(9) Aynı anda birden fazla sanatta yeterlik programına kayıt yaptırılamaz ve devam edi-

lemez.
Süre

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi her dönem kayıt yap-
tırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla on iki yarıyıl, lisans derecesi ile
kabul edilenler için en fazla on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
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 Üniversite ile ilişiği
kesilir. İntibak yaptıran öğrencilerde ders süresi, toplam alınması zorunlu ders sayısı ile AKTS
ders kredi koşulunu yerine getirmiş olmak kaydı ile bir yarıyıl düşebilir. İntibak yaptırabilmek
için özel öğrenci olarak ve benzeri şekilde alınmış olan ders sayısı ve kredisi haricinde kalan
ders sayısı ve kredinin (kredi, AKTS kredisi) bu Yönetmelik hükümlerine göre bir dönemde
tamamlanabilir olması gerekir. Tez süresi, tez özetinin/önerisinin enstitü yönetim kurulunda
kabul edildiği tarihte başlar. Tez ve varsa sergi, proje, konser, gösteri gibi çalışmaların süresi
dört yarıyıldan az olamaz.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez, varsa sergi, proje, konser, gösteri gibi çalışmalarını birinci fıkrada be-
lirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden kredili
derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, başarılı olama-
yanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, sergi, proje, konser, gösteri ve benzeri
diğer şartları yerine getirmiş olmaları ve aynı isimli tezsiz yüksek lisans programı bulunması
halinde isteklilere tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Tez danışmanı atanması
MADDE 37 – (1) Tez danışmanı, öğrencinin enstitüye kayıt yaptırdığı birinci yarıyıl

başında, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından, talepte bulunmuş
ise öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili enstitü anasanat dalı kurul/akademik kurul kararını içe-
ren anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Üniversitede
belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler
çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman önerisinde, lisansüstü öğrenci ile danışman ara-
sında birinci derece akrabalık bağının bulunmaması dikkate alınır. Danışman değişikliğini zo-
runlu kılan hallerde; aynı şekilde anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Sanatta yeterlik tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda enstitü anasanat dalı başkanlığının benzer
şekildeki önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta
yeterlik programlarında tez yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans
tezi yönetmiş olmak gerekir. Birinci danışmanlar Üniversite öğretim üyeleri arasından atanır.
Ancak, ikinci danışmanlar Üniversite kadrosu dışından da atanabilir. İkinci tez danışmanı en
az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmalıdır. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını
izlemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür. Öğretim üyesinin emekli olması
veya kurumdan ayrılması durumunda lisansüstü öğrenci danışmanlığı sona erer. İlgili öğrenciye
yeni danışman atanmasında bu fıkrada yer alan danışman atanmasına ilişkin yol izlenir. Azami
danışmanlık öğrenci sayısı, YÖK’ün ilgili kararlarına göre belirlenir. Öğrenci her yarıyıl kendi
sanatta yeterlik tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yü-
kümlüdür. Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulunun öğrencinin sanatta yeterlik tez
danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar
verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğren-
ciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz ya-
rıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(2) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan veya iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersin-
den başarısız olan öğrencinin danışmanlığı; danışmanın talebi, anasanat dalı başkanlığının tek-
lifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman üzerinden alınabilir. Öğrencinin kaydını
yenilemesi durumunda bu Yönetmelikteki tez danışmanı atanmasına ilişkin hükümler uygulanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik

çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik
sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Sanatta yeterlik programında genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler yeterlik
sınavına güz ve bahar yarıyılları öncesinde enstitü kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında
girer. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken ikinci yarıyılın sonunda, lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken dördüncü yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girebilir.
Yeterlik sınavına en geç; yüksek lisans derecesi ile giren öğrenci beşinci yarıyılın, lisans dere-
cesi ile giren öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan sanatta
yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyelerinde eksilme olması duru-
munda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye belirlenir. Komite, farklı alanlar-
daki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav
jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                               17 Kasım 2021 – Sayı : 31662



Biri Üniversiteden, biri de başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye de
seçilir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü 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 dinleyi-
cilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü/sergi, proje, konser, gösterim olarak iki bölüm
halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü/sergi, proje, konser, gösterim sınavına
alınır. Yazılı sınavda başarı notu yüz üzerinden yetmiştir. Sınavların ağırlıkları ile notlarının
hesaplanmasında bu Yönetmeliğe göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve
sözlü/sergi, proje, konser, gösterim sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı
veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca ye-
terlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan
üyenin/üyelerin gerekçelerini tutanağa eklemeleri gerekir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Başarısız olduğu halde tekrar sınava girmeyen öğrenci
başarısız kabul edilir. Bu sınavda da başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin doktora
programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, uzmanlık alan dersi ve seminer hariç derslere ilişkin kredi miktarının üçte birini
geçmemek şartıyla yeterlik sınavından sonra da ders/dersler almasını isteyebilir ve bunu bir
tutanakla enstitüye bildirir. Bu dersler program için zorunlu asgari ders sayısına dâhil edilmez.
Yeterlik sınavında başarılı olduğu halde yeterlik sınav jürisinin önerisi ile ilave ders alan öğ-
rencilerin tez jürilerinin oluşturulabilmesi için gerekli görülen dersleri almaları ve başarılı ol-
maları gerekir.

(7) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini
başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına
geçme şartları ilgili enstitü yönetim kurullarınca belirlenir.

Sanatta yeterlik tez izleme komitesi
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavını başararak sanatta yeterlik tez dönemine geçen öğ-

renci için ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
bir ay içinde bir sanatta yeterlik tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danış-
mandan başka ilgili enstitü anasanat dalı içinden ve dışından veya farklı bir kurumdan birer
üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite
toplantılarına katılabilir. İkinci tez danışmanı sanatta yeterlik izleme komitesi dışından seçilir.

(3) Sanatta yeterlik tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili
enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde deği-
şiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar enstitüye gönderilmemesi
halinde öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir.

Sanatta yeterlik tez önerisi savunması
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta ye-
terlik tez önerisini sanatta yeterlik tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü
olarak savunur. Sanatta yeterlik tez izleme komitesi başkanı sanatta yeterlik tez önerisiyle ilgili
yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce anasanat dalı başkanlığı kanalı ile
komite üyelerine dağıtır.
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(2) Sanatta yeterlik tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu sanatta yeterlik tez öneri-

sinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Olumsuz

oy kullanan üye/üyeler, gerekçelerini de bildirmekle yükümlüdür. Bu karar, enstitü anasanat

dalı başkanlığınca sanatta yeterlik tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde enstitüye

gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik tez önerisi enstitü yönetim kurulu ka-

rarıyla kesinleşir. Sanatta yeterlik tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın bi-

rinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak sanatta yeterlik tez önerisi

reddedilir.

(3) Sanatta yeterlik tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve sanatta yeterlik

konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni sanatta yeterlik tez izleme komitesi

atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman

ve sanatta yeterlik tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar sanatta yeterlik

tez önerisi savunmasına alınır. Sanatta yeterlik tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğren-

cinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Sanatta yeterlik tez önerisi kabul edilen öğrenci için sanatta yeterlik tez izleme ko-

mitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez

toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce sanatta yeterlik tezi gelişme raporunu

komite üyelerine yazılı olarak iletir. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir

sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin sanatta yeterlik tezi gelişme ra-

poru, sanatta yeterlik tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendi-

rilir. Sanatta yeterlik tez gelişme raporu, toplantının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta

içerisinde sanatta yeterlik tez izleme komitesi tutanağı ile birlikte enstitüye bildirilir. Komite

tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite

ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar ens-

titüye ulaşmaması durumunda öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, sanatta yeterlik tezini,

tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, tezini ve varsa sergi, proje, konser, gösteri gibi

çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez, Senatonun kararına uygun

olarak öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu

onayı ile geniş bir Türkçe özet içerecek şekilde uygun görülen yabancı dillerde de yazılabilir.

(2) Öğrenci, sanatta yeterlik tezini ve varsa sergi, proje, konser, gösteri sunumunu tez

savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ve/veya sergi, proje, konser, gösteri sunumla-

rında ise düzeltme ile birlikte tezini ve/veya sergi, proje, konser, gösterisini tamamlayarak da-

nışmanına sunar. Danışman sanatta yeterlik tezinin ve varsa sergi, proje, konser, gösterinin sa-

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

teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Ra-

pordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere

sanatta yeterlik tezi enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanabilmesi için diğer koşulları yerine getirmiş olması

kaydıyla en az üç sanatta yeterlik tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
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(4) Sanatta yeterlik tez jürisi, danışman ve enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin sanatta yeterlik tez izleme ko-
mitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak
üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri, jüri üyeleri ile tez savunma adayı ara-
sında birinci derece akrabalık bağı bulunmayan kişilerden oluşturulur. Danışmanın oy hakkı
olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olma-
ması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı ol-
maksızın jüride yer alabilir. Sanatta yeterlik tez jürisi kurulurken birisi başka yükseköğretim
kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.

(5) Sanatta yeterlik tez izleme komitesi başkanı, öğrencinin jüri üyesi sayısının bir faz-
lası kadar hazırladığı tezini anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne sunar.
Enstitü tarafından kendilerine tez teslim edilen jüri üyeleri, tez teslim tarihinden itibaren en
erken bir hafta, en geç bir ay içinde sanatta yeterlik tez izleme komitesi başkanının başkanlı-
ğında toplanarak, öğrenciyi sınava alır. Jüri üyeleri sanatta yeterlik tezi ve varsa sergi, proje,
konser, gösteri için kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Düzeltme kararı durumunda öğrenciye
en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci bu süre içinde gereğini yaparak sanatta yeterlik tezini
ve/veya sergi, proje, konser, gösteriyi aynı jüri önünde savunur. Sınav, jüri üyesinin/üyelerinin
yurt dışında uzun süreli görevli olmaları durumunda anasanat dalı başkanlığının gerekçeli öne-
risi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile telekonferans yoluyla da yapılabilir.

(6) Sanatta yeterlik tez sınavı, sanatta yeterlik tezinin ve varsa sergi, proje, konser, gös-
terinin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur, süresi en az 45 dakikadır.
Sanatta yeterlik tez savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sanatta yeterlik tez savunma sına-
vının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez ve varsa sergi, proje, konser,
gösteri hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret, düzeltme ve salt
çoğunlukla kabul durumlarında olumsuz oy kullanan üye/üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa
eklemek zorundadır. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik tezi ve/veya sergi, proje, konser, gösteri hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak sanatta yeterlik te-
zini ve/veya sergi, proje, konser, gösteriyi aynı jüri önünde yeniden savunur. Yeniden yapılan
savunma sınavına girmeyen veya bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında ba-
şarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 28 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre aynı
alanda varsa tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik tez savunmasında başarılı olmak ve ilgili enstitü yö-
netim kurulunca belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin jüri
üye sayısından üç fazla sayıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve sanatta yeterlik tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci
sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine tez tes-
lim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

17 Kasım 2021 – Sayı : 31662                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde enstitü anasanat dalındaki programın YÖK ta-
rafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı
nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) İlgili enstitü tarafından sanatta yeterlik tezinin tesliminden itibaren üç ay içinde sa-
natta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel/sanatsal araştırma ve faaliyetlerin
hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(4) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak sanatta yeterlik
programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(5) Enstitü kurulları mezuniyet için enstitü dergisinde yayımlanmak üzere tez yayını
teslim etme, ulusal-uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri, sanatsal toplantılarda ürün sunma
ve benzeri koşullar koyabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kontenjanların belirlenmesi

MADDE 43 – (1) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisans-
üstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen
öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi
başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek
lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde Senato tarafından belir-
lenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi işbirliği
çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50'ye kadar artırılabilir.

Bilgilendirme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik ve Üniversite tarafından yürürlüğe konulan diğer dü-
zenleyici işlemler ile duyurular enstitünün internet sayfasında yayımlanarak ilgililerin bilgi
edinmesi sağlanır.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca enstitüye gönderilecek kararlarda hangi ko-
nulara ilişkin olanların anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararı ile belirleneceğine
ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,
20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 46 – (1) 12/10/2016 tarihli ve 29855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çu-
kurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına
kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fık-
rasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan ye-
dinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den az olamaz.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan “268 bin TL” ibaresi “320 bin
TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“1/1/2021-31/12/2021” ibaresi “1/1/2021-31/12/2022” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Teminat
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce ak-

dedilen ve teminat başlangıç tarihi 1/1/2022 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin
herhangi bir işlem yapılmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.” 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme

ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.” 
MADDE 7 – Bu Tebliğin;
a) 4 üncü, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri ise 1/1/2022 tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve De-

netleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2016 29935 (3. Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 17/1/2018 30304
2- 7/9/2019 30881
3- 27/12/2019 30991
4- 19/1/2021 31369
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11046 
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Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11048 

—— • —— 
Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat İnfaz Bürosundan: 

 
 11064 
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Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11049 

—— • —— 
Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11050 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11090 
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İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11095 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1000 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Verimi Yönetimi 

Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 1000 Adet Masaüstü Bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve teknik şartnamesinde belirtilen markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 30.11.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale 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, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

    11101/1-1 
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600 ADET NOKTA VURUŞLU YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri 

Yönetimi Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 600 adet Nokta Vuruşlu Yazıcı teknik şartnamesine uygun 

olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname 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 dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 26/11/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün tarihte 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale 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, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

    11133/1-1 
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600 ADET CÜZDAN YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri 

Yönetimi Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 600 adet Cüzdan Yazıcı teknik şartnamesine uygun olarak 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 25/11/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün tarihte 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale 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, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

    11134/1-1 
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FABRİKAMIZ YER SİLOLARINDA MEVCUT PANCARIN  

KANALLARA ÇEKİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2021/741175 

1-İdarenin 

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2-İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2021/2022 Kampanya döneminde (Kasım 2021- 

Aralık 2021) Fabrikamız yer silolarına silolanacak 

±%20 toleranslı tahmini 30.000 (otuzbin) ton pancarın 

yer silosundan lastik tekerlekli kepçe ile kamyonlara 

yüklenerek pancar yüzdürme noktalarına (pancar 

yüzdürme kanalları içi veya yanı) damperli 

kamyonlarla taşınması işidir 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 30 gündür. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 29/11/2021 Pazartesi Günü Saat 14:30 

4-İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5-Teklifler 29/11/2021 Pazartesi Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8-Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara 

tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    11169/1-1 
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II. GRUP VE IV. GRUP MADEN SAHALARI TESİS ŞARTI İLE  
İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren; 
Şırnak, Hakkari, Van, Siirt, Diyarbakır ve Elazığ İlleri dahilinde bulunan ER:3411954 

sayılı (54.009,77 ha.) IV. Grup maden sahası (Kurşun, Çinko ve Bakır ) ve ER:3416118 sayılı 
(126,5 ha.) II. Grup maden sahası olmak üzere toplam 2 adet maden sahası ara/uç ürün üretimine 
yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecektir. 

İhalesi yapılacak ER:3411954 ve ER:3416118 sayılı sahalara ait bilgiler, Maden 
Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında 17/11/2021 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ 
adresinde ilan edilecektir ve ER: 3411954 ile ER:3416118 sayılı sahalara tek teklif alınacaktır. 

İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, 
alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1- İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde 
yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00-09:30 arasında Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacaktır. Posta 
veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır” yazılacaktır. 

4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için;  ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. 

6- İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlük’çe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda yapılarak 

sonuçlandırılacaktır. 
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre 
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat 
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna 
getirilir. 

8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi  (Binyüztürklirası) 
Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat 
yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel 
Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır. 

 11180/1-1 
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ORTA GERİLİM KABLOSU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünden:  

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü’ nün ihtiyacı 2 (iki) adet Treyler 

Mobil Elektrik Santralının K.K.T.C. Teknecik Santralı sahasında tesisi için ihtiyaç duyulan 18/30 

kV, 1x500/35 mm² YXC7VY2V-R (TSE)-N2XSYR(AL)Y (VDE) tip kablonun temin edilmesi 

işidir. 

İHALE KAYIT NUMARASI : 2021/744311 

1-) İDARENİN  :  

a ) Adresi  : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL 

b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13 

c ) Elektronik posta adresi  : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 

2-) İHALE KONUSUNUN  : 

a) Niteliği  : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme 

Müdürlüğü’ nün ihtiyacı 2 (iki) adet Treyler Mobil 

Elektrik Santralının K.K.T.C. Teknecik Santralı 

sahasında tesisi için ihtiyaç duyulan 18/30 kV, 1x500/35 

mm² YXC7VY2V-R (TSE)-N2XSYR(AL)Y (VDE) tip 

6300 metre kablonun temin edilmesi işidir. 

b)Türü  : Mal alımı 

c) Dosya No  : 2021 / 20 

d) Şartname Bedeli  : 50,00 TL . 

e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü  

f) İşin Süresi  : 60 takvim günüdür. 

3-) İHALENİN  :  

a ) Yapılacağı Yer  : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü  

b ) Tarihi ve Saati  : 02.12.2021 Perşembe günü – Saat 11.00’da  

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 

P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı 

adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar 

Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile 

birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 02/12/2021 Perşembe günü – Saat 11:00’a kadar 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi 

iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

 11130/1-1 
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5 KAT KONUT ALANI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Çanakkale Belediye Başkanlığından: 

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz Arslanca Mahallesi, H16C14A2B pafta, 

1062 ada, 22 nolu parselinde kayıtlı 1.383,00 m2 miktarındaki arsanın üzerinde mevcut imar 

durumuna uygun olarak “ 5 Kat Konut Alanı”nın projelendirilmesi, üretilen projeye uygun olarak 

“ 5 Kat Konut Alanı” inşaatının yapılması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine 

göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

Madde 2- İhale 08.12.2021, Çarşamba günü Saat 14:00’da Çanakkale Belediyesi Meclis 

Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Madde 3- İhaleye konu İşin Tahmini bedeli 6.863.220,00 TL (Altı milyon sekiz yüz atmış 

üç bin, iki yüz yirmi Türk Lirası) ’dir. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin % 3’ü olan 

205.896,60.-TL. (İki yüz beş bin sekiz yüz doksan altı Türk Lirası atmış Kuruş) 'dir. İhale dosya 

bedeli 5.000,00.-TL.(Beş bin Türk Lirası) ’dir. 

Madde 4- İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını 08.12.2021 

İhale günü en geç saat 12.00'ye kadar Belediyemize Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak 

teslimat ile birlikte Vakıfbank Ç.Kale Truva Şubesi'ne yatırmaları veya Milli Bankalardan 

birinden bu bedel kadar teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. 

Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. 

Madde 5- İstekliler söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri 

içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görebilirler. 

Madde 6- İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde 

aşağıdaki şartlar aranır. 

Madde 7- İHALE TEKLİF ŞARTLARI: 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Arslanca Mahallesi, 1062 Ada, 22 Parselde kayıtlı 

1.383,00 m2 alana sahip arsanın üzerinde, Şartname ekindeki imar durumuna uygun olarak 5 kat 

üzerinden teklif verilebilir. İstekli aşağıdaki şartları kapsayan teklif verebilecektir. 

Avan Proje: 

1.  Yüklenici tarafından hazırlanan avan proje ihaleye esas teklif dosyasına eklenecektir. 

Binanın yapılanma koşullarındaki imar hatları ve yüksekliğini geçmemek üzere teklif verilecektir. 

Kat yüksekliği ve toplam inşaat alanı m2’ si bu koşulların altında da olabilir. Bu durumda binanın 

fonksiyonelliği, kullanım özellikleri, estetik görünümü ve çevresine uyumu gibi faktörler dikkate 

alınarak değerlendirme yapılacaktır. 

2.  Taşınmaza ait imar durumu ve ölçülü kroki bilgileri Çanakkale Belediyesince şartname 

eki olarak verilecektir. Şartname ekinde yer alan taşınmaza ait imar durumuna ve ölçülü krokisine 

uygun olarak avan projeleri çizdireceklerdir. Avan proje 1/50 ölçekli olacaktır. Avan proje 

içeriğinde, kat planları, en az dört yönden görünüş ve kesitler (merdivenlerden geçecek şekilde), 

vaziyet planı (otopark düzenlemesi, yaya aksları, peyzaj düzenlenmesi vb.) binanın çevresi ile üç 

boyutlu olarak görünümü, inşaatta kullanılacak malzemelere ilişkin mahal listesi, metrajlar, 

açıklama raporları, bağımsız bölüm listesi ile arsa payları m2’si kat numara ve nitelikleri ile ortak 

alanların m2 ve yerlerinin belirtildiği liste (ortak alanların listesi), hangi bölümlerin belediyeye 

verileceğine ilişkin kroki ve açıklama bulunacaktır. Hazırlanan avan proje teklif mektubu ile 

belirlenen tarihte idareye teslim edilecektir. 
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3.  Öncelikli olarak “konut alanı” fonksiyonuna göre projesi çizilecek ve tefrişi 

yapılacaktır. Yapının tamamına ilişkin Avan Projelerin Belediyenin onayına sunulacaktır. 

Onaylanan kesin avan projelere esas uygulama projeleri 120 (Yüz Yirmi) iş günü içerisinde 

hazırlanarak, Belediyeden 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerine göre ruhsat 

alınacaktır. 

4.  İstekli, ihale konusu işler için üretilen projelerin gerektirdiği kadar araç için İmar 

Kanunu ve Çanakkale Belediyesi Otopark Yönetmeliği hükümlerinin gerektirdiği kadar tesis 

ve/veya parsel içinde otopark alanı ayrılacaktır. 

Jeolojik Etüt Raporu ve Zemin İyileştirme Projesi: 

Yapıya ilişkin projeler yüklenici tarafından yaptırılacak sondajlı zemin etüdü raporu 

sonucunda hazırlanacak geoteknik raporunda belirtilen parametrelere uygun olarak gerekirse 

“Zemin İyileştirme Projesi” yapılacaktır. Zemin iyileştirme çalışmaları için yükleniciye ilave 

bedel ödenmeyecektir. 

Uygulama Projeleri : 

1) Sondajlı zemin etüt raporu yüklenici tarafından hazırlanarak idare onayına sunulur. 

2) Geoteknik etüt raporu ve zemin iyileştirme projesi yüklenici tarafından hazırlanarak 

idare onayına sunulur. 

3) Mimari proje: Vaziyet planı, en az iki adet kesit, bütün cepheleri kapsayacak sayıda 

görünüş, sistem kesiti ve nokta detayları-dış cephe, merdivenler, korkuluklar, pencereler, kapılar 

ve idarece gerek görülen diğer detaylar, kat tavan planlarını, çatı planlarını, malzeme teknik 

şartnamelerini ve mahal listelerini içerir. 

4) Statik proje: Yapı türüne göre taşıyıcı sistemi gösteren plan, kesit, detay, rapor, 

hesaplar, iskele projesi, malzeme teknik şartnamelerini içerir. 

5) Elektrik projesi: İç ve dış aydınlatma elemanları vb. ilişkin öneri ve raporları içeren, 

asansör projeleri ve hesapları, malzeme teknik şartnamelerini ve mahal listelerini içerir. 

6) Elektrik projelerinde gerekli olması durumunda UEDAŞ, TELEKOM, vb. gerekli 

kurumlardan gerekli onaylar yaptırılacaktır. 

7) Mekanik projeler: Sıhhi tesisat, havalandırma, soğutma, yangın, ısı yalıtım projeleri ve 

ısı kaybı hesapları, ısıtma tesisatı ve hesapları, doğalgaz projeleri (ısıtma ve mutfak kullanımı) ile 

her proje için ayrı ayrı, ayrıntılı hesap ve raporlarını, malzeme teknik şartnamelerini ve mahal 

listelerini içerir. 

8) Peyzaj projesi: Parselin tamamının peyzaj düzenlemesi yapılacaktır, bitki listesi 

malzeme teknik şartnamelerini ve mahal listelerini. 

9) Altyapı Projesi: Çevre drenaj, atık su, yağmur suyu projelerini, malzeme teknik 

şartnamelerini ve mahal listelerini içerir. 

10) Binanın çevresi ile siluet ve üç boyutlu görünüşleri 

11) Binanın üç boyutlu ve görsel sunumunu kapsayacaktır. 

12) Tüm projeler idare ön onayı almak zorundadır. Onaysız proje ile ruhsat başvurusu 

yapılamaz, imalatlara başlanamaz. 

Projeler ve kontrollük işlemleri; 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama hükümleri ile 

mevcut Kanun ve Yönetmelikler ile Çanakkale Belediyesi özel Yönetmeliklerine uygun olarak 

yapılacaktır. Projeler Belediye onayına sunulacak ve ruhsata esas 5 takım olarak hazırlanacaktır. 
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13) İhale onayından sonra uygulama projesine en geç 120 (yüz yirmi) gün içinde ruhsat 

alınacaktır. 

14) İstekliye Yapı Ruhsat tarihinden İtibaren en geç 15 (on beş) gün içinde yer teslimi 

yapılacak, istekli bu tarihte inşaata başlamış sayılacaktır. 

15) İhale konusu “5 Kat Konut Alanı”nın inşaatın bitim tarihi yer tesliminden itibaren 

maksimum 15 (On beş) ay olup, bu sürenin altında teklif verilebilecektir. 

16) İhale konusu işin bitim tarihi iskan ruhsatının (yapı kullanma ruhsatının) alındığı 

tarihtir. 

Madde 8- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE BELGELER: 

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Kanuni ikametgâhı olması, 

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi. 

d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeleri 

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2021 yılı için tasdikli)  

e.1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge 

e.2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

e.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (e.2) deki esaslara temin edecekleri belge, 

f) İmza sirküleri verilmesi. 

f.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

f.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

f.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (f.1) ve (f.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

g) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

h) Şartnamede yazılı miktarda teminat ve 5.000,00.- TL ( Beş bin Türk Lirası) ihale dosya 

bedeli vermesi. 

i) İsteklilerin teklif mektuplarını Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 

en geç 08.12.2021 Çarşamba günü, saat 12.00’ye kadar tutanak karşılığında vermeleri şarttır. Saat 

12.00’den sonra teklif mektupları kabul edilmez. 

j) Vergi Dairesinden vergi borcunun olmadığına dair belge 

k) Belediyeye borcu olmadığına dair belge 

l) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

m) 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale 

bozularak kesin teminatı gelir kaydolur. 

Keyfiyet İlan Olunur. 10827/1-1 
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MUHTELİF DALGIÇ POMPA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif Dalgıç Pompa alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 03722594000 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
     ve Satın Alınabileceği Yer : 1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

  2- TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 68. Sokak No: 22 
Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ttk@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 
a) Dosya No : 2144068 
b) IKN : 2021/721870 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Muhtelif Dalgıç Pompa 2 kalem 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Yerli Yükleniciler için: İhtiyaç birimi iş sahası. 
  Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

süresi başlayacaktır. 
e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 120 takvim günü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarih ve saati : 14.12.2021 Salı günü 15.00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1 a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tastiknamesi 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 
inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu 
ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Firmalar TİP-1 için teklif ile birlikte idari şartnamenin 7.7 maddesine uygun olarak 

aşağıdaki belgeleri verecektir; 
a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından 

tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi 
itibariyle geçerli belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi 
bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen 
akredite kuruluşun yazısı)  
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b) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity)  
Bu belgeleri bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Firmalar, teknik şartnamenin 2. maddesi ve TİP-1 için istenen ekli soru formu eksiksiz 

olarak cevaplanacaktır. Soru formunda bulunmayan diğer hususlar ayrıca belirtilecektir. 
6.2. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6.4. Firmalar, malzemenin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilebilmesi için teknik 

özellikleri içeren prospektüs, katalog gibi standart dokümanları teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
6.5. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 
isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 
göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb) 
yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC 
Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz 
kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır. 

8- Bu ihale Kısmi teklife açıktır. 
9- Bu ihaleye yerli ve yabancı isteklilere katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari 

şartnameden ulaşılabilir. 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye [ihalenin tamamında % 15 
(yüzdeonbeş) oranında] fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 11012/1-1 
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EİMCO ENDÜVİ TAMİRİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Eimco Endüvi tamiri /işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 

İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 91 - 03722591900 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

    ve Satın Alınabileceği Yer : 1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

  2- TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 68. Sokak No: 22 

Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 

Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No: 125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : Muttalip.ozdemir @ taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2127877 

b) IKN : 2021 / 729415 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Eimco Endüvi tamiri ( 9 kalem )  

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Kilimli 

/Zonguldak 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 

tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 07.12.2021 Salı günü saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

4.1.1 a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

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

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

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 

inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu 

ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 



17 Kasım 2021 – Sayı : 31662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6-1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 

isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 

göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb) 

yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC 

Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 

Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz 

kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8- Bu ihalede kısmı teklif verilecektir. 

9- Bu ihaleye Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden ulaşılabilir 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır. 

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 11011/1-1 
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ELEKTRO HİDROLİK YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Elektro Hidrolik yükleyici yedekleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 88 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
    ve Satın Alınabileceği Yer : 1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

  2- TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 68. Sokak No: 22 
Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 
a) Dosya No : 2122094 
b) IKN : 2021/735312 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Elektro hidrolik yükleyici yedekleri-6 

kalem 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene 

ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm 
Şefliği Ambarı/Zonguldak 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 
tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 24.11.2021 Çarşamba günü saat : 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1- a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari şartname 

29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

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

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

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 

inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu 

ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 
isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 
göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb) 
yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC 
Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz 
kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif 
verilecektir. 

9- Bu ihaleye Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 
ulaşılabilir 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye [ihalenin tamamında % 15 
(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.  

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 11071/1-1 



17 Kasım 2021 – Sayı : 31662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ocak Lokomotif yedekleri alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 

Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 88 - 03722591900 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

     ve Satın Alınabileceği Yer : 1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

  2- TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 68. Sokak No: 22 

Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 

Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2122095 

b) IKN : 2021/735327 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Ocak Lokomotif Yedekleri-6 kalem 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene 

ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm 

Şefliği Ambarı/Zonguldak 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 

tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 07.12.2021 Salı günü saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

4.1.1- a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari şartname 

29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

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

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

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 

inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu 

ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 
isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 
göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb) 
yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC 
Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz 
kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif 
verilecektir. 

9- Bu ihaleye Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 
ulaşılabilir 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11-Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması : Yerli malı teklif eden istekliye [ihalenin tamamında % 
15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.  

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 11072/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 

    11041/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 

    11042/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
    11070/1-1 
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Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Hakkınızda, Adana Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosunun 26/04/2021 tarih ve 

2021/25727 sayılı kararıyla Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği "1 
yıl süre ile tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri" kararı verilmiş olup; denetimli serbestlik 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi için önceki tebligata başvuruda bulunmadığınız tespit 
edilmiştir. 2. uyarılı çağrı yazısının size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (On) gün içerisinde de 
başvurmadığınız takdirde yükümlülüklere uymamakta ısrar etmiş sayılacağınız ve hakkınızda 
kamu davası açılacağı ilanen tebliğ olunur. 

S.No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 
2021/2097 

DS 
2021/25727 

Barış SARIBULUT 
TC Kimlik no: 27761191914 

Tedavi ve denetimli 
serbestlik tedbiri 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ 
Mah. İnönü Cad. No: 4 Seyhan/ADANA Telefon: 0 (322) 352 23 20 

    11067/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Hakkınızda, Gazipaşa Hazırlık Bürosunun 11/05/2018 tarih ve 2018/490 sayılı kararıyla 

Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği "1 yıl süre ile tedavi ve 
denetimli serbestlik tedbiri uygulanması" kararı verilmiş olup; denetimli serbestlik 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi için önceki tebligata başvuruda bulunmadığınız anlaşılmıştır. 
2. uyarılı çağrı yazısının size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (On) gün içerisinde de 
başvurmadığınız takdirde yükümlülüklere uymamakta ısrar etmiş sayılacağınız ve hakkınızda 
kamu davası açılacağı ilanen tebliğ olunur. Aşağıda açık adresi yazılı bulunan Müdürlüğümüze 
resmi kimlik belgeniz ile müracaat etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur. 

S.No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 
2018/1193 

DS 
2018/490 

Erdoğan ESEN 
TC Kimlik no: 12532297056 

Tedavi ve denetimli 
serbestlik tedbiri 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ 
Mah. İnönü Cad. No: 4 Seyhan/ADANA Telefon: 0 (322) 352 23 20 

    11068/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Hakkınızda, Bakırköy Müracaat ve Suçüstü Savcılığının 19/03/2020 tarih ve 2020/28673 

sayılı kararıyla Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği “1 yıl süre ile 
tedavi ve denetimli serbestlik” kararı verilmiş olup; denetimli serbestlik yükümlülüğünün yerine 
getirilmesi için önceki tebligata başvuruda bulunmadığınız anlaşılmıştır. 2. uyarılı çağrı yazısının 
size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (On) gün içerisinde de başvurmadığınız takdirde 
yükümlülüklere uymamakta ısrar etmiş sayılacağınız ve hakkınızda kamu davası açılacağı ilanen 
tebliğ olunur. 

S.No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 2021/620 DS 2020/28673 
Mustafa DEVVARAH 

Suriye/Halep nüfusuna kayıtlı 
Tedavi ve denetimli 

serbestlik tedbiri 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ 
Mah. İnönü Cad. No: 4 Seyhan/ADANA Telefon: 0 (322) 352 23 20 

    11069/1-1 
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

09.11.2021 tarihli ve 31654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10699/1-1 nolu 

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Alım ilanının 16 sıra numaralı ilanı İPTAL edilmiştir. 

S.NO UNVANI DER. ADEDİ BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM/ 

ANASANAT 

DALI 

AÇIKLAMALAR 

16 Doçent 1 1 
Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve 

Sosyal Bilimler 

Eğitimi 

Türkçe 

Eğitimi 

Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında 

almış olup Türkçe Eğitimi alanında 

akademik çalışmalar yapmış olmak. 

İlan olunur. 

    11173/1-1 

—— • —— 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

15.11.2021 tarihli ve 31660 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 

Akademik Personel Alım İlanımızda A) Öğretim Üyesi Kadrolarına (Profesör, Doçent, Doktor 

Öğretim Üyesi) Ait İlan kısmında yer alan 12 sıra nolu ve 15 sıra nolu ilanlarımız aşağıdaki 

şekilde düzeltilmiş olup, Müracaatta Aranacak Şartlar Kısmında Doktor Öğretim Üyeleri İçin 3. 

(üçüncü) Satır, Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, 

Niyet Mektubu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus 

Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf olarak değiştirilmiştir. 

SIRA 

NO 
BİRİM 

ANABİLİM DALI/ 

PROGRAM 

BAŞVURULACAK 

KADRO UNVANI 
DERECE ADET 

İLANA BAŞVURUDA ARANACAK 

ÖZEL ŞARTLAR 

12 

İKTİSADİ VE 

İDARİ 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

MUHASEBE VE 

FİNANSMAN 
DOÇENT 1 1 

Doçentliğini Muhasebe Bilim 

Alanında almış olmak. Yaratıcı 

muhasebe, Risk saptama ve 

yönetimi konularında çalışmaları 

bulunmak. 

15 
İŞLETME 

FAKÜLTESİ 

MUHASEBE VE 

FİNANSMAN 
DOÇENT 1 1 

Doçentliğini Finans Bilim Alanında 

almış olmak. Opsiyon, SWAP 

sözleşmeleri, Ekonomi politikaları 

konularında çalışmaları bulunmak. 

İlan olunur. 

    11172/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11152/1-1 
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Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11139/1-1 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11159/1-1 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11185/1-1 
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31

32

43

47

81

101

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2021 Tarihli ve 2018/11772 Başvuru Numaralı

Kararı 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - 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.


