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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstanbul Galata Üniversitesinden:

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Galata Üniversitesine bağlı Lisans-

üstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Galata Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim

Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim programlarına kayıt ve kabul esaslarını, devam, sı-
navlar, tez, proje ve başarı değerlendirmeleri ile lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim dalı: Enstitüdeki eğitim programı bulunan anabilim dalını,
ç) Anabilim dalı başkanı: Enstitü bünyesindeki eğitim programı bulunan anabilim dal-

larının başkanlarını,
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d) Bitirme projesi: Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için hazırlanan
dönem projesini,

e) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
etmek üzere Enstitü yönetim kurulunca görevlendirilen öğretim üyesini,

f) Enstitü: İstanbul Galata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile ens-

titüde programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ile müdürün göstereceği altı aday arasından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
h) GANO: Genel Akademik Not Ortalamasını,
ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
i) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
j) Mütevelli Heyeti: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
l) Rektör: İstanbul Galata Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: İstanbul Galata Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: Yüksek lisans ile doktora tezini,
o) Üniversite: İstanbul Galata Üniversitesini,
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
r) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz lisansüstü programlar şeklinde

yürütülebilir.
(2) YÖK onayı ile öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu

olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı
ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Bu programların açılması ve
yürütülmesinde YÖK tarafından belirlenen şartlar geçerlidir.

Başvuru ve kabul
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans

diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabulü için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında
öğrenci olmaları şartı aranır.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, ÖSYM tarafından
merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya
ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puana sahip olmaları ge-
rekir. Senato tarafından 55 puandan az olmamak üzere daha üst ALES puan şartı istenebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz.
(4) Yabancı dil ile eğitim yapılan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde

YDS/YÖKDİL’den Senatonun belirlediği minimum puanı veya ÖSYM/Üniversitelerarası Ku-
rulca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce yabancı dil sınavından eşdeğer puan almak
şartı aranır. Belirtilen yabancı dil puan belgesine sahip olmayan yüksek lisans adayları; Üni-
versitenin yabancı dil yeterlik sınavına girmek ve bu sınavdan eşdeğer düzeyde puan almak
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zorundadırlar. Bu sınavda da başarısız olan adaylar Üniversitenin Yabancı Diller Bölümünde
hazırlık öğrenim ücretini ödemek koşuluyla hazırlık öğrencisi olarak kaydedilebilir. Bu prog-
ramın süresi azami iki yarıyıl olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğ-
rencilere öğrenim ücretini ödemek koşuluyla, enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla iki ya-
rıyıl daha ek süre verilebilir. Hazırlık programında geçirilen süre öğrenim süresine dâhil edil-
mez.

(5) Başvuru tarihlerinde lisans öğrenimlerinin son yarıyılında ön kabulü alınan adaylar
programların kesin kayıt tarihine kadar mezuniyet belgelerini enstitüye teslim etmek zorunda-
dırlar, aksi taktirde kesin kayıt işlemi yapılmaz.

(6) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’den az
olmamak koşuluyla, değerlendirmede ağırlığının ne olacağı ve enstitü yönetim kurulunun be-
lirlediği diğer ölçütler çerçevesinde sıralamaları yapılır.

(7) Türkçe tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil yetkinliğine sahip olma koşulu
Enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla başvuru koşulları arasında istenebilir.

(8) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği
gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlen-
dirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 24 kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az 8 ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisinden
oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenci en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için ka-
yıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrenci alacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, danışman önerisi ve anabilim dalı başkanı onayı sonrasında lisans derslerinden se-
çebilir. Ayrıca enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebi-
lir.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, yabancı dil hazırlık ve bilimsel
hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ilave iki yarıyıl verilerek program
en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere her ya-
rıyıl için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl sonunda öğretim planında
yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde
Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içe-
risinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniver-
site ile ilişiği kesilir.
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(3) Öğrenciler bir yüksek lisans programından süresinden önce, ilk iki yarıyılın kredi
yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyıl tez çalışmasında geçirmek kaydıyla, üç yarıyıl sonunda
mezun olabilir.

Tezli yüksek lisans prgramında tez danışmanı atanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her

öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarı-
yılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu
onayı ile kesinleşir. İki yarıyılın sonunda tüm derslerinden başarılı olan öğrenciler, üçüncü ya-
rıyıl başlamadan önce tez önerilerinin kabul edilmesi halinde yüksek lisans tez çalışmasını
üçüncü yarıyılın sonunda bitirebilir.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrosunda yer alan öğretim üyeleri arasından seçilir.
Enstitü yönetim kurulu gerekçeli kararını alarak, tez konusunda mevcut kadrolu öğretim üye-
lerininkinden daha farklı uzmanlık gereken durumlarda öğrenciye başka bir yükseköğretim ku-
rumundan ikinci bir tez danışmanını veya başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim
üyesini, asıl tez danışmanı olarak atayabilir.

(3) Zorunluluk halinde öğrencinin gerekçeli talebi ve anabilim dalı başkanının gerekçeli
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı sonucunda tez danışman değişikliği yapılabilir. Da-
nışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü ola-
rak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte, öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına tez yazım kurallarına uygun çıktısı ve
dijital kopyasını sunar. Danışman tezin savunabilir olduğuna ilişkin görüşünü gösterir form ile
birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı üze-
rinden raporunu alarak danışmanına ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir
intihal tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna
gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de
Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluş-
ması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Yüksek lisans tez jürisinden geçerli mazeretleri sunmaları koşuluyla jüriye katıla-
mayacak olan üye/üyelerin katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en
geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirmeleri gerekir. Boşalan jüri üyeli-
ğine aynı usulle yeni jüri görevlendirilir.

(5) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin jüri üye sayısından bir fazla sayıda nüs-
hasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden
yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye
gönderir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içerisinde toplanarak öğrenciyi, en az 45 en fazla 90 dakika süreli tez sınavına alır. Tez sı-
navı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı,
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
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(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde tez savunmasına geçerli bir ma-
zereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Tezli yüksek lisans programında diploma

MADDE 11 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen
mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin kılavuza uygun
bir şekilde ciltlenmiş en az üç kopyasını ve üç adet CD ortamında elektronik kopyasını tez sa-
vunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim
kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getir-
meyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri
komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitü müdürlüğüne teslim edildiği tarihtir.

(3) 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 programı

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi
kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ve bitirme projesi dersinden oluşur. Öğrenci, bitirme projesi dersinin
alındığı yarıyılda bitirme projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Bitirme projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, danışman onayı sonrasında lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü kurulu kararıyla Senato tarafından belirlenen esaslara göre yeterlik sınavı/uygula-
maları aranması kararı alınabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
(6) Bitirme projesi dersi alan öğrenci hazırlamakla yükümlü olduğu dönem projesini

danışmanına onaylatmak zorundadır.
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(7) Bitirme projesi, tamamlandığında danışman tarafından başarılı veya başarısız ol-
duğunu belirtecek şekilde bir değerlendirme raporu düzenlenerek, ekine bitirme projesine iliş-
kin benzerlik raporu konduktan sonra danışman öğretim elemanı tarafından enstitüye teslim
edilir. Herhangi bir intihal durumunun tespit edilmesi halinde gerekçesi ile birlikte karar veril-
mek üzere bitirme projesi, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil ha-

zırlık ve bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu 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 tamamlaya-
mayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı

her öğrenci için ders seçiminde ve bitirme projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir
öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora dereceli bir öğretim
görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Bitirme projesi dersinin danışmanı
enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Gerektiğinde enstitü yönetim kurulu kararıyla bitirme
projesi dersinin danışmanı değiştirilebilir. Danışman değişikliği azami öğrenim süresini değiş-
tirmez.

Tezsiz yüksek lisans programında diploma
MADDE 15 – (1) Kredili derslerini ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan öğren-

ciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
Yüksek lisans programları arasında geçiş şartları
MADDE 16 ‒ (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim

kurulu kararıyla aynı enstitünün tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapı-
labilir.

(2) Geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için
YÖK tarafından belirlenmiş azami süreden sayılır.

(3) Tezli programlara geçmek için öğrencinin bir tezli veya tezsiz programda en az bir
yarıyıl öğrenim görmesi, tüm derslerinden başarılı olması, 2,50 GANO sağlaması ve ilgili tezli
yüksek lisans programına başvurabilmek için belirlenmiş asgari koşullara sahip olması gerek-
lidir.

(4) Yüksek lisans programları arasında geçişlerde, önceki programında alınan dersler,
enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla geçiş ya-
pılan programdaki derslerin yerine sayılabilir.

(5) Tezli programlara geçişlerde enstitü yönetim kurulunun belirlediği ölçütler ve kon-
tenjan çerçevesinde sıralama yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 17 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
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(2) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşik veya ortak lisansüstü programlar
şeklinde düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları YÖK tarafından belirle-
nir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, seminer dersi ile yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere üç adet tez izleme
sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez
önerisi ve tez çalışması üzere toplamda en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(7) Doktora sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem

geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine ge-
tirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul
MADDE 18 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına veya 6/2/2013 tarihi öncesi kayıt veya bu tarihten

önce mezun olunan tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

c) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla
ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK
tarafından ilan edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları gerekir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmaları halinde lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde en az 80 puana ya da YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer sınavların
birinden eşdeğeri puanlara sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans diploması başvurduğu programdan farklı olanlar, doğrudan doktora progra-
mına kabul edilmezler.

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

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’sinden az olmamak
koşuluyla ne kadar değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız ALES puanı
ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eş-
değer puanlar, Senato tarafından belirlenir.

(5) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının
yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yük-
sek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bi-
limsel değerlendirme sınavı ve mülakat jürileri anabilim dalının önerisi üzerine enstitü yönetim
kurulu tarafından belirlenir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğ-
renci kabulüne dair diğer hususlar ve adaylardan istenen belgeler Senato tarafından belirlenir
ve ilan edilir.
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(6) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(7) Yabancı dil ile eğitim yapılan doktora programlarında eğitimin yapıldığı dilde
YDS/YÖKDİL ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından 80 puandan az olmamak üzere yabancı dil yeterlik koşulu veya ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan
alınması koşulu aranır.

Süre
MADDE 19 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans

derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden baş-
lamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup
azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup
azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. En az üç yarıyıl teze kayıtlı olmak ve en az üç tez
izleme komitesi raporu sunmak ve diğer tüm yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla doktora
programı sekiz yarıyıldan daha kısa sürede tamamlanabilir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not
ortalaması dörtlük sistemde 3,00’ü sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

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

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş ve kabul edilmiş öğrencilerden,
kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora te-
zinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması veri-
lir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 20 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversite

kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı ve danışmanla öğrencinin birlikte be-
lirleyeceği tez konusu ile tez başlığını enstitüyü önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü
yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atan-
ması zorunludur. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu-
nun kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim
süresini değiştirmez.

(2) Tez danışmanı; diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları
hariç en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ve başarıyla tamamlamış öğretim üyeleri arasından
seçilir. Söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ve zorunluluk hallerinde başka
bir yükseköğretim kurumundan aynı niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak atanabi-
lir.
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(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından doktora derecesine sahip kişilerden
olabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde enstitüye
başvuru yapar.

(2) Derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci bir sonraki yarıyıl so-
nunda yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci
en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler içinde yeterlik sınavına
girmeyenler sınavdan başarısız olmuş sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan biri danışman öğretim üyesi ve en az ikisi farklı bir yük-
seköğretim kurumunda görevli olmak üzere toplam beş kişilik doktora yeterlik jürisi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik jürisi enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(4) Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav süresi
en az 60 en çok 120 dakika, sözlü sınavların süresi, her bir aday için 45 dakikadan az 120 da-
kikadan fazla olamaz. Yazılı ve sözlü sınavlar tutanakla kayıt altına alınır. Her iki sınavın ağır-
lığı %50’dir. Her iki sınav ortalaması 100 üzerinden en az 75 olan öğrenci başarılı sayılır. Yazılı
sınavdan 50’nin altında not alan öğrenci sözlü sınava kabul edilemez. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci üç gün içinde sözlü sınava alınır. Sınav sonucu tutanak ile yeterlik sınavını izleyen
üç gün içerisinde enstitüye teslim edilir.

(6) Jüri üyelerinin her biri en az bir soru sormak zorundadır. Yazılı ve sözlü sınavlarda
her bir jüri üyesi 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar, beş jüri üyesinin eşit ağırlıklı
ortalama notu alınır.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

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

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumda
alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans programındaki derslerin yerine
sayılır. Böyle bir durumda öğrenci, bu Yönetmelikte belirlenen tezli/tezsiz yüksek lisans prog-
ramlarıyla ilgili şartları yerine getirmek zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
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(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 23 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme jürisi üyelerine verilmek üzere enstitüye
teslime eder.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca danışman vası-
tasıyla işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi değer-
lendirme sonucu, başarılı ve başarısızlık durumunu ve jüri üyelerinin imzalarını içeren bir ra-
porla enstitüye teslim edilir ve rapor sonucu transkripte işlenir.

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

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Öğrencinin tezinin tez sa-
vunmasına girebilmesi için en az üç tez izleme sınavından başarılı olması gerekir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, her yarıyıl bir kez toplanır.
Tez izleme toplantısının tarihi ve saati tez danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu ona-
yıyla belirlenir. Tez izleme toplantısı gerçekleştirilecek öğrenci ilgili dönemin tez izleme ra-
porunu toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine sunar.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 24 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım

kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunda

başarılı olması gerekir.
(3) 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 ra-
porunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi
ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve en az biri
Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı
olup olmadığı hususunda 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.

(5) Öğrenci, jüri üye sayısı kadar tezini ve tezini kaydettiği bir adet CD’yi danışmanın
tezin yazım kurallarına uygunluğunu belirten yazısıyla birlikte enstitü müdürlüğüne teslim
eder.
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(6) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jü-
riye katılamayacak olan üye/üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten iti-
baren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(7) Tez savunmasının tarihi ve saati tez danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kuru-
lunun onayıyla belirlenir. Enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri ilan eder.

(8) Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır.
Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan din-
leyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tez savunması, savunma ve bunu izleyen
soru ve cevap bölümünden oluşur.

(9) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre
içerisinde tez savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda
başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul
edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde 12 nci maddeye göre tezsiz
yüksek lisans programının ders kredi yükü ve benzeri gereklerini yerine getirmek kaydıyla tez-
siz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde ve gerekli koşulları karşıla-
mak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet için yayın şartı
MADDE 25 – (1) Bütün doktora programlarında mezun olabilmek için öğrencilerin,

enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, doktora yaptıkları alanda, Üniversitelerarası Kurul Baş-
kanlığının Doçentlik için belirlediği zorunlu yayın şartlarına uygun en az bir Üniversite adresli
makaleyi yayımlamış veya yayıma kabul edildiğine ilişkin yazı almış olmaları gerekir.

Diploma
MADDE 26 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş

en az üç kopyasını, üç adet tez yayınlama izin formunu ve bir adet CD ortamında elektronik
kopyasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına teslim eder. Da-
nışman tezin, tez yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden yaptığı değerlendirme ile birlikte
ilgili nüshaları anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir.

(2) Bu Yönetmelikte belirlenen gerekli diğer koşulları ve şekli gereklilikleri yerine ge-
tiren öğrenciye doktora diploması verilir. Koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın
YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı
nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik or-
tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Sınavlar ve Değerlendirmeler

Dersler ve akademik takvim
MADDE 27 – (1) Enstitü anabilim dallarındaki lisansüstü müfredatları, lisansüstü prog-

ramdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve
benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu müfredatlar, enstitü kurulunun teklifi ve Senato
onayı ile kabul edilir.

(2) Enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler enstitü kurulları vasıtasıyla konulabilir. Bi-
limsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konulu dersin tüm lisansüstü programlarda verilmesi
zorunludur.

(3) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, enstitü anabilim dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim
kurulu tarafından belirlenir.

(4) Onaylanan müfredatlardan öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı ders seçimi ya-
parak, öğrenci danışmanın onay formu ile kayıt ücretini yatırıp, dekontunu öğrenci işlerine
göndererek otomasyon üzerinden ders seçimlerini tamamlamak zorundadır.

(5) Enstitünün eğitim-öğretim yılına ait, yarıyıl esasına göre düzenlenen, lisansüstü eği-
timin tüm süreçleri belirtilmiş akademik takvimi, enstitü kurulunun teklifi ve Senato onayı ile
kabul edilir.

(6) Lisansüstü eğitim-öğretime kabul edilecek öğrencilerin kabul işlemleri, akademik
takvimde belirlenen süreler içinde Enstitü tarafından yürütülür.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, teorik derslerin %70’ine,

uygulamalı derslerin ise %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Bir derste bu oranlardan her-
hangi birisini sağlayamayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır. Devam-
sızlıktan kalan öğrenciler öğrenci otomasyon sisteminde ilan edilerek sınavlara giremezler.

(2) Uzaktan eğitim programları ve örgün öğretim içinde verilen uzaktan eğitim dersleri
için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Devam konusu, dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve denetlenir.
Devam çizelgeleri düzenli olarak öğrenci işlerine gönderilir.

(4) Disiplin suçu nedeniyle uzaklaştırma cezası alan ve bir dersin devam yükümlülüğünü
yerine getiremeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ancak Üniversite ve/veya Türkiye’yi
temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılmak üzere Rektörlük onayı ile izin
verilen öğrencilerin bu faaliyet süresi içindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

(5) Devam zorunluluğu yerine getirilmemiş bir ders ve/veya uygulamaların tekrarı ha-
linde ilgili öğrenciden yeniden devam zorunluluğu aranır. Ancak bir dersten devam koşulunu
yerine getirip başarısız olan öğrenci, ders tekrarı yapması durumunda derse devam zorunluluğu
aranmaz.

Ders tekrarı
MADDE 29 ‒ (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Ancak,

öğrencinin başarısız olduğu için tekrar etmesi gereken zorunlu bir dersin açılmaması veya müf-
redattan kaldırılması durumunda danışman onayıyla öğrenci bu derse eşdeğer kabul edilen baş-
ka bir ders/dersler alabilir.

(2) Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise danışman onayıyla aynı dersleri
tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli
ders/dersler alabilirler.

(3) Danışman onayıyla genel not ortalamasını yükseltmek için ders tekrarı yapılabilir.
Bu durumda öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.
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Ders ekleme bırakma
MADDE 30 ‒ (1) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen son baş-

vuru tarihine kadar danışmanın onayını alarak, ders ekleme ve/veya bırakma yapabilirler.
Derslerin kredi değeri, AKTS kredisi, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 31 ‒ (1) Bir yarıyılda en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sı-

nav yazılı ve/veya belgelendirmek koşuluyla ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uy-
gulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(2) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl
sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavlarının ders başarı
notuna etki oranı %60 olarak alınır.

(3) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı
tarafından yarıyıl/yarıyıl sonu başarı notu olarak takdir olunur:

Başarı Notu Katsayı Puanlar
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 75-84
CB 2,50 70-74
CC 2,00 60-69
FF 0,00 0-59
FD 0,00
FG 0,00

(4) Dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları hakkında YÖK tarafından
ilan edilen dönüşüm tablosu uygulanır.

(5) FD notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları
yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not or-
talaması hesabında FF işlemi görür. FD alınan dersin açıldığı ilk yarıyılda alınması ve devam
edilmesi zorunludur.

(6) FG notu; sınava girmedi (Başarısız).
(7) KM işareti; eğitim-öğretim planından kaldırılan dersleri daha önce alıp başarısız

olan öğrenciler için muafiyet durumunda verilir.
(8) ÖD işareti; öğrenci değişim programı sırasında alınan dersi gösterir.
(9) ERA işareti; Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir.
(10) R işareti; tekrar alınan dersi gösterir.
(11) Bir dersten FF alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.
(12) Diğer harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:
a) S (Yeterli) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere

verilir.
b) U (Yetersiz) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğ-

rencilere verilir.
c) EX notu, öğrencinin enstitü yönetim kurulunca muaf tutulduğu dersler için verilir.

Ayrıca, bazı derslerden Senato tarafından belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere de ilgili
derslerden EX notu verilebilir. EX notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösteri-
lir.

(13) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların in-
tibakı, AKTS çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.
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(14) Tezli yüksek lisans programlarında ve doktora programlarında tez dönemine ge-
çebilmek için bu Yönetmelikte tamamlanması gerekli görülen ders sayısı ve kredi sayısı ta-
mamlandığında GANO’nun en az 2,50 (CB) olması gerekmektedir.

(15) Ara ve dönem sonu sınavları enstitü tarafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır.
(16) Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, yedi gün içerisinde

başvurmaları halinde, enstitü yönetim kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilebilir.
(17) Yarıyıl ve/veya yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Final sı-

navlarında başarısız olan ve final sınavına girme hakkı elde ettiği halde final sınavına girmeyen
öğrencilere bütünleme sınavına girme hakkı verilir.

(18) Geçerli mazereti nedeniyle yeterlik sınavı ve tez savunması gibi jüri önünde yapı-
lan sınavlara giremeyen öğrenciler için yedi gün içinde mazeretlerini enstitüye bildirmeleri ve
mazeretlerinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirle-
nir.

(19) Öğretim elemanları öğrencilerin başarı durumlarını, başarıyı belirleyen her türlü
belge, sınav evrakı, sınav soruları ve cevap anahtarları ile birlikte yarıyıl sonu (final) sınavını
izleyen yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne teslim eder. Başarı listeleri enstitü müdürlüğü ta-
rafından öğrenci işlerine bildirilir.

(20) Genel akademik not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, öğrenim gördük-
leri yarıyılda almaları gerekli derslere ilave olarak ve ücretini ödeyerek ek dersler alabilirler.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 32 ‒ (1) Öğrenci bir dersin yarıyıl içi ve/veya yarıyıl sonu sınav sonucuna,

notların ilan edilmesinden itibaren yedi gün içerisinde enstitü müdürlüğüne dilekçe ile itirazda
bulunabilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz, ilgili öğretim elemanı
tarafından incelenir, değerlendirilir ve kanaatini yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirir. Bu
değerlendirme sonucuna yapılan itiraz enstitü yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır. Alınan
karar öğrenci işlerine bildirilir.

Farklı alan ve kurumlardan ders alma
MADDE 33 – (1) Öğrenciler, müfredatlarına göre almaları gereken toplam minimum

kredi miktarının üçte biri kadar dersi danışmanın onayı ve enstitü yönetim kurulu kararıyla,
Üniversite içi ve dışı diğer lisansüstü programlarından alabilir.

(2) Öğrencinin, Üniversitenin diğer lisansüstü programlarından veya diğer yükseköğ-
retim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alabilmesi için dersin ilgili yarıyılda açıl-
maması gerekir.

(3) Öğrenci intibak başvurusu yapması halinde, anabilim dalı başkanlığı intibak for-
munu Üniversitenin ders eşdeğerlilik ve intibak esaslarına göre hazırlar. İntibak formu enstitü
yönetim kurulu onayına sunulur.

(4) İntibak sonucu öğrenci programın ön görülen kredi tutarını, ilgili derslerden intibak
yapılmak suretiyle ders yükünü tamamlayabilir. Bu gibi durumlarda ilgili öğrenci program üc-
retinin tamamını ödemek zorundadır.

Kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 34 – (1) Enstitüye kayıt hakkı kazanan öğrenci, kesin kaydını kendisi veya

noter vekâleti yoluyla yaptırabilir.
(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-

lir. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt
yaptıranlar ile herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların
kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm bel-
geleri iptal edilir. Öğrenim ücretleri geri ödenmez.
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(3) Öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmayan öğrenciler o dönem ders kaydı yap-
tıramazlar. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

(4) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını
yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için program ücretinin veya
ders ücretinin ödenmiş olması zorunludur. Yüksek lisans ve doktora programlarının tez ve bi-
tirme projesi dersi aşamasındaki öğrencilerinin her yarıyıl tez ve bitirme projesi dersine kayıt
yaptırmaları zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemi
yapılmaz.

(5) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyıla ait derslere ve sınavlara gi-
remezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim sü-
resinden sayılır. Kayıtsız geçirilen yarıyılın öğrenim ücretini ödemek koşuluyla takip eden ya-
rıyıl başında kayıt yenilenebilir.

(7) İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemek istedikleri ya-
rıyılın ücreti dâhil olmak üzere geriye dönük öğrenim ücretinin tamamını ödemiş olması ko-
şuluyla kayıtları yenilenir. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme iş-
lemleri yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler, azami öğrenim sürelerini tamamlayıp tamamla-
mama durumlarına göre 2547 sayılı Kanun gereğince ve Mütevelli Heyeti tarafından kayıt ye-
niledikleri öğrenim yılı için belirlenen öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıtlarını yeni-
leyebilirler. Kayıt yenilemedikleri dönemde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(8) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturduk-
ları ders programlarını ders danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorun-
dadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme, derse seçme, ek süre talep işlemlerinin tümünden sorum-
ludurlar ve bu iş ve işlemleri, ders kayıtlarını bizzat kendileri yapmakla yükümlüdürler.

Kayıt dondurma
MADDE 35 – (1) Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve geçerli nedenlerini

belgeleyerek, kayıt dondurma formu ile enstitüye bildirirler. Kayıt dondurulan süre öğrenim
süresinden sayılmaz.

(2) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle, enstitü yönetim kurulu kararıyla, tezsiz
yüksek lisans programlarında en çok bir yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında en çok iki
yarıyıl, doktora programlarında en çok dört yarıyıl kayıt dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş mazeretinin olması.
b) Daimî ikametgahının, bulunduğu mahallin en büyük mülki idare amirince belgelen-

miş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış
olması.

c) Belgelenmek kaydıyla, öğrencinin anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ve-
ya ağır hastalıkları halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması.

ç) Öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hali.
d) Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çı-

karma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.
e) Öğrencinin eğitim amaçlı yurt dışına gideceğini belgelemesi ve sürenin sonunda eği-

tim aldığını gösterir belgeleri (giriş-çıkış pasaport belgesi, sertifika ve benzeri) ibrazı.
f) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.
g) Öğrencinin mesleği ile ilgili olarak, süreli olarak yurt dışına gitmesi veya aynı amaçla

süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlendirilmesi.
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(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kayıt dondurulması halinde öğrencinin, olayın
meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne başvurması ve
olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. İkinci fıkrada belirtilen nedenler dışında diğer ma-
zeretlere ilişkin sunulan belgeler için enstitü yönetim kurulunca karar verilebilir.

(4) Kayıt donduran öğrenci derslere devam edemez ve sınavlarına giremez.
(5) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci, öğrenim ücretinin en az dörtte birini

ödemesi gerekmektedir.
(6) Kayıt dondurma mazereti sona eren öğrenci, öğrenim ücreti yükümlülüğünü yerine

getirmek koşuluyla kaydının açılmasını talep edebilir. Öğrencinin bu talebi enstitü yönetim
kurulunca karara bağlanır.

Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 36 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü

programlara kayıtlı öğrencilerin kaydı silinir:
a) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.
b) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapılmış olması.
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının tespit edilmesi.
ç) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.
(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri halinde, kayıt sırasında verdikleri bel-

gelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.
(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe

kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik
kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde ilişik kesme belgesinin bir kopyası ve ensti-
tüde izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge öğrenciye verilir.

(4) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ders seçme dönemi
bitiminden sonra kaydını sildiren öğrencilere içinde bulunulan öğretim yılına ve varsa öğrenim
gördüğü önceki eğitim-öğretim yıllarına ait ücretler iade edilmez.

(5) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılamaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin ken-
disinin veya resmi vekilinin yazılı müracaatı gerekir.

(6) Mezun olma yükümlülüğünü yerine getirmediği için kayıtları silinen öğrencilerin
ücretleri iade edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Hazırlık, Özel Öğrenci, Yatay Geçiş

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 37 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek-
öğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora
programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulana-
bilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve ortalamaya dahil edilmez. Ancak
bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü ana-
bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa
yönelik dersler de alabilir. Bu durumda öğrencinin lisansüstü süresi başlamış sayılır.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders başarı notları,
ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı lisans/yüksek lisans prog-
ramının ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Bilimsel hazırlık programları lisans/yüksek lisans
programlarından bağımsız olarak yürütülebilir.
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(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı azami sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programının lisans derslerinden oluşması durumunda, dönemlik
derslerden başarısız olan öğrenci lisansüstü programıyla bu dersleri almaya devam eder. De-
vamsızlık nedeniyle başarısız olmuş öğrenciye bu hak verilmez ve programdan ilişiği kesilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında en fazla 30 AKTS’lik ders alınabilir. Alınan bu dersler
yüksek lisans ve doktora genel not ortalamalarına dâhil edilmez, transkripte işlenmez ancak
enstitü yönetim kurulu kararlarında ve öğrenci özlük dosyasında kayıt altına alınır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 38 – (1) Bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler,

diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı
başkanlığının onayı, enstitü yönetim kurulu kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir ve
lisansüstü dersleri alabilirler.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Belirtilen süre sonunda öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili hu-
susları ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(4) Özel öğrenciler de lisansüstü program için belirlenen eğitim-öğretim ücretini öder-
ler.

(5) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Başarı
durumlarının değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Kendilerine başarılı
oldukları dersler ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(6) Lisansüstü derslere kabul edilen özel öğrencilerin, aldığı ve başarılı olduğu derslerin
muafiyet işlemleri, başvurduğu lisansüstü programın anabilim dalı başkanlığınca değerlendi-
rilerek, enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 39 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü

programda bilimsel hazırlık dışında ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci
yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.

(2) Yüksek lisans eğitim-öğretim programlarında ders aşamasında olan veya tez savun-
masına girmemiş öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin
hangi derslerden muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(3) Bulunduğu doktora programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve yeterlik sınavına
girmemiş öğrenci enstitü doktora programlarına yatay geçiş yapabilir.

(4) Doktora programlarına ders aşamasında yatay geçiş için başvuran öğrencilerden not
döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin hangi derslerden muaf edileceği
ve hangi dersleri alacakları anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile kesinleşir.

(5) Yatay geçiş yapan öğrencinin diğer lisansüstü programda geçirdiği eğitim süresi
Üniversitedeki lisansüstü programlardaki eğitimi için verilecek süreye dâhil edilir.

Değişim programına katılan öğrenci
MADDE 40 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki bir üniversite arasında

yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt
içindeki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.
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(2) Değişim programından yararlanmak isteyen öğrenciler ilgili lisansüstü programında
bir yarıyılını tamamlamış olmak zorundadır. Değişim programında geçen süre, öğrencinin ka-
yıtlı olduğu lisansüstü programın eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Değişim programları kapsamında kabul edilen öğrencilere, Üniversitede okudukları
süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu öğrencilere diploma veya unvan veril-
mez, ancak talep etmeleri halinde aldıkları dersleri ve notları gösterir belge verilir.

(4) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimine dair bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan
hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 41 – (1) Yabancı uyruklu ve/veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında ta-

mamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci adaylarının kabulü Senato tarafından belir-
lenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Kontenjanlar ve Ücretler

Kontenjanlar
MADDE 42 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarının kontenjanları anabilim dalı

başkanlıkları tarafından önerilir, enstitü kurulu tarafından karara bağlanarak Senatoya gönde-
rilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programlarına, hangi lisans ve yüksek lisans programla-
rından mezun olanların başvurabileceği ve varsa bu Yönetmelik dışındaki özel başvuru koşul-
ları enstitü kurulu tarafından karara bağlanarak Senatoya sunulur.

Eğitim-öğretim ücretleri
MADDE 43 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri, Mütevelli

Heyeti tarafından her eğitim-öğretim yılı başında belirlenir.
(2) Mütevelli Heyeti tarafından her yıl belirlenen öğrenim ücretleri şunlardır:
a) Yüksek lisans, doktora ve/veya bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık programlarının

ücretleri.
b) Ders başına eğitim-öğretim ücreti.
c) Tez ücreti.
ç) Bitirme projesi ücreti.
d) Ön kayıt ücreti.
e) Program ücreti.
(3) Yüksek lisans tezsiz programları için iki yarıyıl, yüksek lisans tezli programları için

dört yarıyıl, doktora programları için sekiz yarıyıl karşılığıdır. Ek süre alan öğrenciler, belirle-
nen ek eğitim-öğretim ücretine tabi olurlar.

(4) Herhangi bir dersten veya seminerden veya uzmanlık alan dersinden veya yeterlik
sınavından veya tez önerisinden veya izleme jürilerinden birinden başarısız olma sebebiyle
dersin yeniden alınması, tekrarı veya telafi edilmesi amacıyla yerine alınacak yeni derse kay-
dolabilmek veya not yükseltmek için dersin yeniden alınması durumunda Mütevelli Heyeti ta-
rafından her eğitim-öğretim yılı başında belirlenen ders ücretinin ödenmesi gerekir.

(5) Öğrenim ücretleri akademik takvimde belirtilen süre içinde ödenir. Mazeretleri ens-
titü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenim ücretini ilan edilen tarihlerde ödemeyen
öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz, yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlana-
maz.

(6) Özel öğrenci olarak kabul edilenler her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen
ders ücretini öderler.
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(7) Öğrenci değişim programları çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki üni-
versitelere gönderilen veya aynı değişim programı kapsamında Üniversiteye kabul edilen öğ-
rencilerle ilgili ücretler ikili anlaşmalara uygun olarak belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 44 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülür.

Tebligat
MADDE 45 – (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat, imza

karşılığı şahsen kendisine veya öğrencilerin kayıt esnasında beyan ettikleri en son adresine
veya öğrenciye Üniversite tarafından verilen elektronik posta adresine yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken enstitü müdürlüğüne beyan ettikleri resmi adresi de-
ğiştirdikleri halde, bunu enstitüye kaydettirmemiş bulunan, yanlış veya eksik adres vermiş olan
öğrencilere enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, 11/2/1959 tarihli
ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (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 ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üni-
versitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin
birinci fıkrasında, 11 inci ve 13 üncü maddelerde yer alan “öğretim üyeleri” ibareleri “öğretim
elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/6/2013 28681

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/8/2015 29436
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Yozgat Bozok Üniversitesinden:
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) İlgili birim: Yozgat Bozok Üniversitesine ait; ilgili alanda faaliyet yapan fakülteler,

enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve uygulama ve araştırma merkezlerini,
c) Merkez: Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,
e) Rektör Yardımcısı: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısını,
f) Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde bitkisel ve hayvansal üretim

ile gıda bilimi konularında yürütülecek araştırma, uygulama, üretim, eğitim ve yayım faaliyet-
lerini koordine etmek, ilgili birimlerin eğitim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez çalış-
ması gibi faaliyetlerine destek vermek, yeni yetiştirme tekniklerini uygulayıp birim alan veri-
minin artırılmasını sağlamak, yeni geliştirilen çeşitlerin kullanımını sağlamak, yeni çeşit ve
üretim yöntemlerini üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel
ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak iş birliği mekanizmalarını kurmak, paydaşlarla iş birliği
yapmak ve sürdürülebilir hâle getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmak ve da-
nışmanlık hizmetleri vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesindeki tüm fakülte ve yüksekokullarda bitkisel ve hayvansal üre-

timle ilgili faaliyetlerde üretilen bilgilerin yayılmasını sağlamak.
b) Üniversitede bitkisel, hayvansal ve gıda üretimi ile ilgili fakülte ve meslek yüksek-

okulların ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri,
pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak.
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c) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alan ve tesisleri ile anlaşmalı kamu ve özel
sektör işletmelerinde üretim planları yapmak, her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçek-
leştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek üretilen ürünleri pazara sunmak ve
bu yolla Merkezin faaliyetleri için kaynak oluşturmak.

ç) Her türlü bitkisel ve hayvansal üretim alanları, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda
üretimi, hayvan ve bitki sağlığı, tarımsal mekanizasyon, biyoteknoloji, biyosistem, peyzaj, bi-
yoenerji, tarım ekonomisi, toprak ve bitki besleme ile tarımı ilgilendiren diğer alanlarda, güncel
ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak.

d) Bitkisel, hayvansal ve her türlü gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test
ve deneyler yapmak, danışmanlık ve ilgili mevzuat kapsamında bilirkişilik hizmetleri vermek,
tarımsal sorunların çözümüne yönelik projeler yürütmek.

e) Islah çalışmaları yapmak, nitelikli damızlık hayvan ve bitki materyalleri üretimi için
gen ve embriyo aktarımı yapabilecek alt yapı kurmak, gen bankaları oluşturmak veya oluştu-
rulmasına katkı sağlamak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayım yapılmasına imkân sağlamak, veri
ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konfe-
rans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, il-
gili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ve araştırma imkânlarını
geliştirmek.

g) Projeli bilimsel araştırmalara ortak olmak veya desteklemek, araştırmacılara, imkân-
ları ölçüsünde araştırma materyali ve çalışma alanı temin etmek.

ğ) Çevre ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları, seminerler, konferanslar ve
benzeri faaliyetler düzenlemek.

h) Geliştirilecek yeni üretim yöntemlerini bölge üreticilerine uygulamalı bir şekilde ta-
nıtmak.

ı) Merkez bünyesinde üretilen fide, fidan, tohum, tohumluk ve damızlık materyalin ka-
mu, özel sektör kuruluşları veya üreticilere Merkezin döner sermayesi kapsamında sunmak.

i) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak, bu alandaki faaliyetlere
destek sağlamak.

j) Üniversitenin ihtisas alanı olan kenevir alanındaki çalışmalara öncelikli olarak katkı
sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Ziraat Fakültesinden, Merkezin amacı ve faaliyet alanları ile

ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından öğretim üyeleri arasından üç yıllığına Rektör ta-
rafından görevlendirilir. Rektör, süresi biten Müdürü yeniden görevlendirebileceği gibi gerekli
gördüğü hâllerde görev süresi bitmeden de Müdürü değiştirebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları
ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla üç kişiyi müdür yardımcısı
olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde
yardımcılarının da görev süreleri sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-
kır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
ç) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yılın çalışma

programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
görevlendirilen üyeler olmak üzere en fazla yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süreleri üç yıldır.

(2) Görevlendirme, rapor ve benzeri nedenlerle üç aydan fazla süreyle görevden ayrılma
veya mazeretsiz olarak kesintisiz üç toplantıya katılmama hâllerinde üyelik kendiliğinden sona
erer. Boşalan üyelik için Rektör, aynı usulle bir ay içinde gerekli görevlendirmeyi yapar.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla kararlar alır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar hazırlamak.
b) Üniversite içinden veya dışından gerek gördüğü konularda uzman görüşleri istemek.
c) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını sonuçlan-

dırmak.
ç) Merkezin yıllık bütçe önerilerini hazırlamak.
d) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek.
e) Üniversitenin ilgili birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan pro-

jelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak, eğitim
ve öğretim ile ilgili diğer birimlere destek vermek için tedbirler almak.

f) Elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması konularında planlar hazır-
lamak.

g) Merkeze kaynak temini konusunda öneriler sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısı başkanlığında,

Ziraat Fakültesi Dekanı, ilgili birim fakülte dekanları ve ilgili birim müdürleri ile Merkezin
faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen
en fazla 7 kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Başkan veya Müdürün daveti üzerine toplanır.
(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak

ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile alınacak Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                19 Aralık 2021 – Sayı : 31694



19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12486 

  



Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12487 

  



19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12488 
  



Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12432 
  



19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12433 
  



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12434 
  



19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12435 
  



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12436 
  



19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12437 
  



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12438 
  



19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12439 
  



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12442 
  



19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12443 
  



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12444 
  



19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12445 
  



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12446 
  



19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12447 
  



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12468 
  



19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12469 
  



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12470 
  



19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12471 

 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 

 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
    12539/1/1-1 

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

 
    12539/2/1-1 

  



19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
    12539/3/1-1 

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

 
    12539/4/1-1 

 
  



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 

 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
    12512/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3 KALEM AMBALAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:  
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 3 Kalem Ambalaj Malzemesi (1.000.000 adet 1000 gr 

TTYY Rize Turist Çay Poşeti, 7.000 kg 200 gr Çay Çiçeği Çayı Baskılı Bobin ve 7.000 kg 200 gr 
Altınbaş Çayı Baskılı Bobin) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 
9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.01.2022 tarihi saat 15:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 15:00’da açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İstekliler en az bir kalemin tamamına teklif vermek koşuluyla kısmı teklif verebilirler. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    12412/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul İli Esenler Belediye Başkanlığından: 

İHALENİN KONUSU: Aşağıda tapu bilgileri ve niteliği belirtilen Esenler Belediyesi 

mülkiyetinde bulunan taşınmaz mal (arsa) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin   

a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü ve şartnamesi gereğince Esenler Belediyesi tarafından 

30.12.2021 tarih ve saat:11.00 da satışa sunulacaktır. 

MAHALLE ADA PARSEL ALAN MUH. BEDEL GEÇ. TEM 

Çiftehavuzlar 67 44 5.497,09 m² 41.228.175,00 TL 1.236,850,00 TL 

İmar Planı: ÖZEL SAĞLIK TESİSİ ALANI 

İhale Esenler Belediye Başkanlığınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi 

gereğince, Kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. İhale Komisyonu Belediye Encümeni’dir. 

Şartname bedeli 1.000,00 TL dir. 

İhaleye katılabilmek için; 

a) İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat 

bedelini yatırdığına dair makbuz veya süresiz Geçici Teminat Mektubunu ibraz edecektir. 

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında, şartname satın almak zorundadır ve 

şartları da kabul etmiş sayılır. 

c) Gerçek Kişiler için, T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı sureti, İkametgâh Belgesi 

(Nüfus Müdürlüğünden) 

d) İsteklinin, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

f) İsteklinin, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

g) Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir. 

h) İhale dosyasını idareden satın aldığına dair (şartname bedeli) makbuzu. 

ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde, her bir girişimci yukarıda (Tüzel veya Gerçek 

kişi) belgeleri ayrı ayrı sunacaklardır. 

Tebligata elverişli adrese sahip olmak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili 

Yönetmelik’te belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanunun ve yönetmelikte açıklanan 

biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır. 

İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Komisyonun 

ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

İhaleye katılım belgeleri (dosyası) ihale günü saat 10:00’ a kadar Esenler Belediyesi 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilebilir. 

    12416/1-1 
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PETROL VE PETROL TÜREVİ ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN  

SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Marpol 73/78 Ek-I kapsamındaki Susuzlaştırılmış ve Su oranı Düşürülmüş 16.000 m³ (± 

%25) Petrol ve Petrol Türevi Slop (16.07.08-Yağ İçeren Atıklar) Atıklarının Bertaraf Edilmesi 

İçin Satışı İhalesi Yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No  : 5652 

2) İşin Konusu/Nevi/Miktarı  : Marpol 73/78 Ek-I kapsamındaki Susuzlaştırılmış 

ve Su oranı Düşürülmüş 16.000 m³ 

 (± %25) Petrol ve Petrol Türevi Slop (16.07.08-

Yağ İçeren Atıklar) Atıklarının bertaraf edilmesi 

için satışı 

3) Muhammen Bedel : 20.304.000.-TL + KDV 

4) Geçici Teminat : 609.120.-TL 

5) Satış Yeri : Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi Limanı 

6) İşin Bitiş Tarihi : 31.12.2022 

7) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati : 03 Ocak 2022 Saat: 15:00 

8) İhale Tarihi ve Saati : 05 Ocak 2022 Saat: 10:00  Son teklif verme tarih 

ve saati : 04 Ocak 2022 Saat:16:00 

9) İhalenin Yapılacağı Yer : Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat 

Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. 

No:11/1 Fatih/İstanbul 

10) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer : Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 

34440 Beyoğlu / İstanbul 

11) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. 

maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü 

12) İhale şartnamesinin görülebileceği veya 

satın alınabileceği yer  

: İhale Şartnamesi 120.-TL bedelle Deniz 

Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı Ahmet Mah. 

Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Beyoğlu / 

İstanbul adresinden satın alınabilir veya ücretsiz 

görülebilir.  

Tel: 0212 312 64 95 Fax: 0212 455 43 72 

13) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:  

13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

13.1.1. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 
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13.1.2. Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle ihalenin yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir 

belge. 

13.1.3. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi. 

13.1.4. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 

13.1.5. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 

13.1.6. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi  

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 

(13.1.6.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

13.1.7. Tüzel kişiler için, İmza Sirküleri; 

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 

(13.1.7.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

13.1.8. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ve Noter Tasdikli imza beyannamesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan 

yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.) 

13.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi 

verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil 

tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

13.1.10. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış 

“ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem” belgesi. 

13.1.11. İstekliler petrol ve petrol türevi atıkları depolamak için toplam en az 7000 m³ 

depolama tankına sahip olduklarını, ilgili ticaret ve sanayi odasından alacakları kapasite raporu ile 

belgelendireceklerdir. İhale tarihinden geriye doğru son 10 (On) yıl içinde alınan kapasite 

raporları kabul edilecektir. 

13.1.12. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış 

“ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” belgesi. 

13.1.13. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış 

“OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” veya “ ISO 45001 İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesi.  
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13.1.14. İstekliler, tesisleri için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 

alınmış, 16.07.08- Yağ İçeren Atıklar (slop) tesise kabul edilecek atık koduna sahip konusu 

‘’Tehlikeli Atık Geri Kazanım’’ olan Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi 

sunacaklardır. 

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon 

Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon 

Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite 

edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme 

kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan 

ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu 

kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan 

alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan 

teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan 

belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan 

belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu 

belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.  

13.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

13.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf, 

13.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat. 

13.2.3. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

13.2.4. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi. 

13.2.5. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 

13.2.6. Tüzel kişiler tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi(adres beyanı), 

13.2.7. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi; 

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 

(13.2.7.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

13.2.8. Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

13.2.9. Tüzel kişiler için, imza sirküleri; 

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 



19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 

(13.2.9.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

13.2.10. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ve Noter Tasdikli imza beyannamesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan 

yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.) 

13.2.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi 

verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil 

tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

14) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir. 

15) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, 

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 

Beyoğlu/İstanbul adresine, 03 Ocak 2022 saat: 15:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları 

gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye 

katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca 

açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. 

17) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 

dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

18) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en 

geç 04 Ocak 2022 saat: 16:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 

Fatih/İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen 

tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

19) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için en geç 04 Ocak 2022 saat:16.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne 

(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 

34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir. 

20) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 04 Ocak 2022 Saat: 

16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 

ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  

21) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.  

22) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 

 12555/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 
yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 4973 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli  : İstanbul 

b) İlçesi : Şişli 

c) Mahallesi : Eskişehir 

d) Pafta No : - 

e) Ada No : 1386 

f) Parsel No : 18 

g) Yüzölçümü : 302,16 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : 13057/15108 

ı) Halihazır : İşgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) İmar Durumu : Bitişik Nizam Konut Alanı 

l) Cinsi : Arsa 

3) Muhammen Bedeli :  5.092.230.-TL 

4) Geçici Teminatı : 152.766,90 TL 

5) İhale Tarihi ve Saati : 05 Ocak 2022 - 10:00  

     Son teklif verme tarih ve saati: 04 Ocak 2022 Saat: 16:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer : Dr. Mimar Kadir TAPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi 

     Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No: 11/1 Fatih/ 

İSTANBUL 

7) İhale Usulü: : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 

göre Kapalı Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesi: : Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  

     Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 

Bakırköy/İSTANBUL 

     Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33 

9) Şartname Bedeli : 1.000.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 
a) Teklif mektubunu havi iç zarf 

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı 
olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 
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c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 
beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 
verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 
geç 04 Ocak 2022 saat 16:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Encümen Şube Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri 
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 
postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 
kayıtlarının teyidi için en geç 04 Ocak 2022 saat:16.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne 
(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 
34134 Fatih/İSTANBUL ) başvurmaları gerekmektedir. 

15) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 04 Ocak 2022 saat: 16:00’a 
kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/ 
Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka 
hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 12530/1-1 
—— • —— 

ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Petrol ve Petrol Türevi Slaç (13.07.03-Atık Kodlu) 

veya Sintine Suyu (13.04.03-Atık Kodlu) toplam 18.000 m³ (± %25) miktarındaki Atıkların 
Bertaraf Edilmesi İçin Satış İhalesi Yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 5422 
2) İşin Konusu/Nevi/Miktarı : MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Petrol ve Petrol 

Türevi Slaç (13.07.03-Atık Kodlu) veya Sintine Suyu 
(13.04.03-Atık Kodlu) toplam 18.000 m³ (± %25) 
miktarındaki Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satışı 
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3) Muhammen Bedel : 5.200.162,50 TL + KDV 

4) Geçici Teminat :    156.004,88 TL 

5) Satış Yeri : Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi Limanı 

6) İşin Bitiş Tarihi : 31.12.2022 

7) Yeterlik İçin Son Başvuru  

    Tarih ve Saati : 03 Ocak 2022 Saat: 15:00 

8) İhale Tarihi ve Saati  05 Ocak 2022 Saat: 10:00  

     Son teklif verme tarih ve saati: 04 Ocak 2022 Saat:16:00 

9) İhalenin Yapılacağı Yer : Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi 

Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No: 11/1 

Fatih/İstanbul 

10) Yeterlik Başvurusunun  

      Yapılacağı Yer : Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

     İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı 

Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1   34440 

Beyoğlu / İstanbul 

11) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Usulü 

12) İhale şartnamesinin görülebileceği veya  

      satın alınabileceği yer : İhale Şartnamesi 120.-TL bedelle Deniz Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet 

Binası Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1 

34440 Beyoğlu / İstanbul adresinden satın alınabilir 

veya ücretsiz görülebilir.  

     Tel: 0212 312 64 95 Fax: 0212 455 43 72 

13) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

13.1.1. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

13.1.2. Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle ihalenin yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir 

belge. 

13.1.3. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi. 

13.1.4. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 

13.1.5. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 

13.1.6. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi 

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 

(13.1.6.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge, 
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13.1.7. Tüzel kişiler için İmza Sirküleri; 

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 

(13.1.7.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

13.1.8. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ve noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan 

yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.) 

13.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi 

verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil 

tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

13.1.10. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış 

“ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem” belgesi. 

13.1.11. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış 

“ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” belgesi. 

13.1.12. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış 

“OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” veya “ISO 45001 İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesi. 

13.1.13. İstekliler, tesisleri için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 

alınmış, 13.07.03- Diğer Yakıtlar (karışımlar dahil) (Slaç) ve 13.04.03- Diğer denizcilik 

seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları (Sintine Suyu) atık koduna sahip konusu ‘’Atık 

yakma ve beraber yakma’’ olan Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi 

sunacaklardır. (İsteklilerin diğer tesislerine şartname kapsamında belirtilen atıkların gönderilmesi 

için ayrıca diğer tesislerin şartname de tarif edilen Geçici Faaliyet Belgesini veya Çevre İzin ve 

Lisans Belgesini sunacaklardır.) 

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi, Türk Akreditasyon 

Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon 

Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite 

edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme 

kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan 

ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu 

kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan 

alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan 

teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan 

belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan 

belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu 

belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 

13.2.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

13.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf, 

13.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat. 
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13.2.3. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 
kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

13.2.4. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi. 
13.2.5. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 
13.2.6. Tüzel kişiler tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi(adres beyanı), 
13.2.7. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi; 
a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 
tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(13.2.7.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

13.2.8. Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

13.2.9. Tüzel kişiler için, imza sirküleri; 
a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(13.2.9.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

13.2.10. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ve noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan 
yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.) 

13.2.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 
sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen 
veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

14) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir. 
15) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 
16) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, 

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1   34440 
Beyoğlu/İstanbul adresine, 03 Ocak 2022 saat: 15:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları 
gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye 
katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca 
açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. 

17) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 
dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

18) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en 
geç 04 Ocak 2022 saat: 16:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 
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Fatih/İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen 
tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

19) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için en geç 04 Ocak 2022 saat:16.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne 

(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 

34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir. 

20) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 04 Ocak 2022 Saat: 

16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 

Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İstanbul) alacakları Teminat 

Müzakeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale 

Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

21) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

22) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 12531/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 4974 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli  : İstanbul 

b) İlçesi : Fatih 

c) Mahallesi/Mevki : İsak Paşa/Toprak 

d) Pafta No : - 

e) Ada No : 106 

f) Parsel No : 7 

g) Yüzölçümü : 128 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Halihazır : İşgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) İmar Durumu : Konut Alanı 

l) Cinsi : Arsa 

3) Muhammen Bedeli : 3.520.000.-TL 

4) Geçici Teminatı :    105.600.-TL 

5) İhale Tarihi ve Saati : 05 Ocak 2022 - 10:00  

     Son teklif verme tarih ve saati: 04 Ocak 2022 Saat: 16:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer : Dr. Mimar Kadir TAPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi 

     Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No: 11/1 Fatih/ 

İSTANBUL 

7) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 

göre Kapalı Teklif Usulü 
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8) İhale şartnamesi : Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 
yerde ücretsiz görülebilir.  

     Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 
Bakırköy/İSTANBUL 

     Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33 
9) Şartname Bedeli : 1.000.-TL 
10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 
a) Teklif mektubunu havi iç zarf 
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 
beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 
verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 
geç 04 Ocak 2022 saat 16:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Encümen Şube Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri 
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 
postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 
kayıtlarının teyidi için en geç 04 Ocak 2022 saat:16.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne 
(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 
34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir. 

15) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 04 Ocak 2022 saat: 
16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 
Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 
ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 12533/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Tapu sicilinde Belediyemiz lehine tescilli ve aşağıda özellikleri belirtilen 

taşınmazın 2886 sayılı Yasanın 36.md.’si gereğince kapalı teklif usulü artırma ile arsa satışı işinin 
ihalesi yapılacaktır. 

1- Taşınmaza Dair Bilgiler: 
a)  İl  : İstanbul 
b) İlçesi : Güngören 
c) Cinsi : Arsa 
d) Pafta No : 4 
e) Ada No : - 
f) Parsel No : 12137 
g) Yüzölçümü : 453 m² (TKGM'nin 2019/13 sayılı Genelgenin 10. 

maddesinin 22-b bendine istinaden yapılacak alan 
düzenlemesi ile 524 m²) 

h) İmar Durumu : 18.02.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon 
Tadilat İmar Planında İkiz nizam 3 kat, H: 9,50 
İrtifalı Konut Alanında kalmaktadır. 

2- Muhammen Bedeli : 4.750.000,00 TL (Dört Milyon Yedi Yüz Elli Bin 
Türk Lirası) 

3- Geçici Teminatı (% 3) :    142.500,00 TL (Yüz Kırk İki Bin Beş Yüz Türk 
Lirası) 

4- İhale Tarihi ve Saati : 30/12/2021 - Saat: 10:00 
5- Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 30/12/2021 - Saat: 09:30 
6- İhalenin Yapılacağı Yer : Güngören Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Güven Mahallesi Marmara Caddesi No: 38 Güngören 
34173 İSTANBUL 

7- İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine 
istinaden Kapalı Teklif Usulü artırma ile 

8- İhale Şartnamesi : Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden satın alınabilir. 
Ayrıca ücretsiz olarak Güngören Belediye 
Başkanlığı Güven Mahallesi Marmara Caddesi No: 
38 deki hizmet Binasında faaliyet gösteren Emlak ve 
İstimlâk Müdürlüğümüzden ve Web sitemizden 
ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak 
olanların ihale şartnamesi satın alma zorunluluğu 
vardır. Telefon: (0212) 449 56 57 Web Sitesi: 
www.gungoren.bel.tr. 

9- Şartname Bedeli : 200,00 TL. (İki Yüz Türk Lirası) 
10- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 
a) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 
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c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü) ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 
beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 
g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 
verilmesi gerekmektedir.) 

i) Şartname bedeli makbuzu 
j) Teklif Mektubu 
11- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 
12- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren zarflarını en geç 
ihale günü (30/12/2021) saat 09:30’a kadar Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mah. Marmara 
Cad. No: 38 Güngören - İstanbul adresindeki Güngören Belediye Encümenine (Yazı İşleri 
Müdürlüğü'ne) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih 
ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

13- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 12481/1-1 
—— • —— 

DİDİ SOĞUK ÇAY NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan Didi soğuk çay nakliye hizmeti, %20 artar - azalır 

toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale 
usulü ile satın alınacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.01.2022 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 
9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   

 12497/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 14.12.2021 Karar No: 7538 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş. 

• MERKEZ 

    VE TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca Sokak No: 19   06530 Beysukent/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 04.02.2021 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 5.503 hektar 

• BÖLGESİ  : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Şanlıurfa 

• PAFTA NUMARASI : M42-a4 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Şanlıurfa ilinde 5.503 hektarlık 

M42-a4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu 

maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

    12477/1/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 14.12.2021 Karar No: 7539 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

• MERKEZ 

    VE TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10   06530 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 05.07.2021 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 5.503 hektar 

• BÖLGESİ  : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Şanlıurfa 

• PAFTA NUMARASI : M42-a4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Şanlıurfa ilinde 5.503 hektarlık M42-a4 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeler 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

    12477/2/1-1 
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Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

Hakkınızda Adana Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosunun 26/04/2021 tarihli ve 

2021/25727 sayılı kararıyla Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği    

"1 Yıl süre ile tedavi ve Denetimli Serbestlik" kararı verilmiştir. 

Hakkınızdaki infaz dosyası yasal süre içerisinde başvurmadığınızdan dolayı 

müdürlüğümüz infaz işlemleri değerlendirme komisyonun 13/12/2021 ve 2021/12270 sayılı kararı 

ile kayıtlarımız kapatılarak Adana Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosuna iade edilecektir. 

Bu kapsamda; 

a-) Yazıya ekli infaz işlemleri Değerlendirme Komisyonunun kararı; 

b-) Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 48/2. maddesinde belirtilen 

"Yükümlü hakkındaki işlem ve eylemleri öğrendiği tarihten itibaren on beş gün, her halde işlem 

ve eylemlerin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikâyet yoluyla Cumhuriyet 

Başsavcılığına başvurabilir" hükmü uyarınca şikâyet ve itiraz hakkınız. 

Tarafınıza 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 

    12456/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

Hakkınızda Gazipaşa Hazırlık Bürosunun 11/05/2018 tarihli ve 2018/490 sayılı kararıyla 

Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği "1 Yıl süre ile tedavi ve 

Denetimli Serbestlik" kararı verilmiştir. 

Hakkınızdaki infaz dosyası yasal süre içerisinde başvurmadığınızdan dolayı 

müdürlüğümüz infaz işlemleri değerlendirme komisyonun 13/12/2021 ve 2021/12272 sayılı kararı 

ile kayıtlarımız kapatılarak Gazipaşa Hazırlık Bürosuna iade edilecektir. 

Bu kapsamda; 

a-) Yazıya ekli infaz işlemleri Değerlendirme Komisyonunun kararı; 

b-) Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 48/2. maddesinde belirtilen 

"Yükümlü hakkındaki işlem ve eylemleri öğrendiği tarihten itibaren on beş gün, her halde işlem 

ve eylemlerin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikayet yoluyla Cumhuriyet 

Başsavcılığına başvurabilir" hükmü uyarınca şikayet ve itiraz hakkınız. 

Tarafınıza 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 

    12457/1-1 
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Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

Hakkınızda Bakırköy Müracaat ve Suçüstü Savcılığının 19/03/2020 tarihli ve 2020/28673 

sayılı kararıyla Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği "1 Yıl süre ile 

tedavi ve Denetimli Serbestlik" kararı verilmiştir. 

Hakkınızdaki infaz dosyası yasal süre içerisinde başvurmadığınızdan dolayı 

müdürlüğümüz infaz işlemleri değerlendirme komisyonun 13/12/2021 ve 2021/12273 sayılı kararı 

ile kayıtlarımız kapatılarak Bakırköy Müracaat ve Suçüstü Savcılığına iade edilecektir. 

Bu kapsamda; 

a-) Yazıya ekli infaz işlemleri Değerlendirme Komisyonunun kararı; 

b-) Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 48/2. maddesinde belirtilen 

"Yükümlü hakkındaki işlem ve eylemleri öğrendiği tarihten itibaren on beş gün, her halde işlem 

ve eylemlerin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikâyet yoluyla Cumhuriyet 

Başsavcılığına başvurabilir" hükmü uyarınca şikâyet ve itiraz hakkınız. 

Tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 

S.No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 2021/620 DS 2020/28673 
Mustafa DEVVARAH 

Suriye/Halep nüfusuna kayıtlı 

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 

    12458/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Anadolu Mektebi Vakfı 

VAKFEDENLER: Sami GÜÇLÜ, Ahmet Emre BİLGİLİ, Ahmet ÖZDEMİR, Ali 

ALTUNTAŞ, Atilla YARAMIŞ, Ayşe KARAMAN, Bayram Bilge TOKEL, Muhammed Hakan 

TANRIÖVER, İlker ÖZKAN, Murat Selim AYDEMİR, Orhan ERDEM, Ömer Sinan ŞAHİN, 

Özlem GÜNER, Hasan Fehmi KİNAY, Mehmet Fatih GÜÇLÜ, Nezahat ŞAHİN, Durmuş 

GÜNAY, Osman AYDOĞAN. 

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: ANKARA 36.Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.11.2021 tarihinde tavzih edilen ve 

03.09.2021 tarihli ve E:2021/882, K:2021/1 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türk tarihi, kültürü, düşüncesi, sanatı, dili ve edebiyatına katkı vermiş 

yazarların okutulmasını sağlamak, okuma kültürünün oluşmasına katkı vermek, eğitim 

dönemindeki öğrencilerin kültürel, kişisel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak ve eğitim 

hayatlarına destek olmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL. (Yüzbin Türk Lirası)  

YÖNETİM KURULU: Sami GÜÇLÜ, Muhammed Hakan TANRIÖVER, Hasan Fehmi 

KİNAY, Murat Selim AYDEMİR, Özlem GÜNER. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:   

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları şartlı bağışların şartnamedeki hükümleri 

saklı tutularak aynı amaca yönelik bir başka vakfa veya hayır kurumuna devredilebilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

 12498/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Edremit Çağdaş Eğitim Vakfı.  
VAKFEDENLER: Mehmet Güven AKIN, Mahmut ÖZTÜRK, Erkan TUNÇEL, İsmail 

Cahit EROL, İbrahim Fahri MOLVALIOĞLU, Mustafa Sabit ERTÜR, Mehmet ERTAŞ, Hikmet 
Cem KAPTAN, Mehmet Yusuf ERGÜL, Mehmet Hakkı SEMERCİ, Ahmet Hakan EROĞLU, 
Barış TÜREDİ. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: BALIKESİR. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Edremit 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/12/2021 tarihinde kesinleşen, 08/11/2021 
tarihinde tashih edilen 06/04/2021 tarihli ve E: 2019/524, K: 2021/143 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türk eğitim sisteminin bilimsellik, akılcılık, laiklik, özgürlükçülük, 
demokratlık, ulusallık, eşitlik, niteliklilik, yaygınlık, özgünlük kazanması ve bunun 
kurumsallaşması çocuklarımızın eğitim, öğretim, kültürlerinin (okul öncesi dahil olmak üzere) her 
aşamasında bu ilkeler doğrultusunda insanlar olarak yetişmelerini ve böylece meslek sahibi 
olmalarını sağlamak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL.-(Altmışbin TürkLirası ) 
YÖNETİM KURULU: Mehmet Güven AKIN, Mahmut ÖZTÜRK, Ahmet Hakan 

EROĞLU. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: - 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  
    12544/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Osman Topal Eğitim-Kültür, Milli ve Manevi Değerleri Koruma ve 

Yaşatma Vakfı 
VAKFEDENLER: Osman Topal 
VAKFIN İKAMETGAHI: Giresun 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Tirebolu Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.05.2021 tarihli ve E:2019/501, K:2021/148 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yasalar çerçevesinde ulusal, tarihi, dini, manevi, kültürel değerleri 
korumak, yaşatmak, geliştirmek, aile yapısını korumak ve geliştirmek, vakfın inşa edeceği cami, 
mescit, vs. gibi tesislerdeki görevlilerin, görev süresince her türlü ihtiyaçlarını karşılamak ve 
vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Giresun İli, Tirebolu İlçesi, 46 ada, 3 ve 16 parselde bulunan 
taşınmazlar ve 10.000-TL (OnBinTürkLirası) Nakit 

YÖNETİM KURULU: Osman Topal, Fatma Topal, Sadık İncekara 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    12554/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 11. İcra Müdürlüğünün 2006/9147 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    12553/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

Şişli (kapatılan) 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1985/14 Tereke sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    12459/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Mardin 1. İdare Mahkemesinin 2019/653 Esas, 2021/236 Esas, sayılı dosyalarının 

kaybolduğu anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    12460/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İskenderun 2. İş Mahkemesinin 2015/604 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    12473/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 11. İcra Müdürlüğünün 2004/11186 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    12474/1-1 

Adalet Bakanlığından: 

Sorgun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2019/245 Esas sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    12475/1-1 



19 Aralık 2021 – Sayı : 31694 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
    12523/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 12522/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 12511/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Galata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen 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.


