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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstanbul Topkapı Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/1/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ayvansaray Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin adı  “İstanbul Topkapı Üniversitesi Ana Yönet-
meliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İstanbul
Ayvansaray Üniversitesinin” ibaresi “İstanbul Topkapı Üniversitesinin” olarak, “İstanbul Ay-
vansaray Üniversitesi” ibaresi “İstanbul Topkapı Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İstanbul
Ayvansaray Üniversitesinin” ibaresi “İstanbul Topkapı Üniversitesinin” olarak değiştirilmiş-
tir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Başkan Vekili: İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,
c) Dekan: İlgili Fakülte Dekanını,
ç) Genel Sekreter: İstanbul Topkapı Üniversitesi Genel Sekreterini, 
d) Müdür: Üniversitenin ilgili yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve uygulama

ve araştırma merkezi müdürünü, 
e) Mütevelli Heyet: İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Kurucu Vakıf: İstanbul Topkapı Üniversitesinin kurucusu olan İstanbul Ayvansaray
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g) Rektör: İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: İstanbul Topkapı Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: İstanbul Topkapı Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Topkapı Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Ay-

vansaray Üniversitesinin” ibaresi “Üniversitenin” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi

yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İstanbul

Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı” ibaresi “İstanbul Topkapı Üniversitesi Mü-
tevelli Heyet Başkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet

Başkanı yürütür.
—— • ——

İstanbul Topkapı Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/4/2021 tarihli ve 31444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ay-
vansaray Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin adı  “İstanbul Topkapı Üniversitesi İhale Yönet-
meliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 3 üncü ve 47 nci maddelerinde yer alan “Ay-
vansaray” ibareleri “Topkapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Topkapı Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/7/2019 tarihli ve 30838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ayvansaray Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin adı “İstanbul
Topkapı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiş-
tir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer
alan “Süreç” ibaresi “Süren” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(6) Genel not ortalaması en az 2,00/4,00 olan öğrenci, danışman onayının olması ve
derslerin ön koşullarının sağlanması halinde kredi başına ücret ödemek koşuluyla üstten ders
alabilir. Üst sınıftan alınan derslerin başarı notları, genel ağırlıklı not ortalamasına dahil edilir.
Üstten ders alma ve mezun durumdaki öğrencilerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Senato
tarafından, üstten ders alma ve erken mezuniyet durumlarına ilişkin mali hükümler ise Müte-
velli Heyeti tarafından belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Seçimlik dersler, tüm öğretim planının en az %25’lik AKTS dilimini kapsar.
(5) Ders, laboratuvar, uygulama ve benzeri faaliyetlerin dönemlere veya yıllara göre

dağılımı, haftalık süreleri, kredi/AKTS değeri birim kurulunun kararı ile; ön koşullu ders uy-
gulamasına ilişkin usul ve esaslar, her programın özelliğine göre hazırlanan staj çalışmaları ve
iş yeri uygulamaları ise Senato tarafından alınan karara bağlı olarak belirlenen esaslar çerçe-
vesinde yürütülür. Koşullu ders uygulamasının başlatılmasına ilişkin kararlar, Senato tarafından
başka bir hüküm bulunmadıkça bir sonraki akademik yılda yürürlüğe girer.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“YÖK/ÖSYM/Senato tarafından kabul edilen” ibaresi “YÖK mevzuatı çerçevesinde Senato
tarafından belirlenen” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça; devam zorunluluğunun talep edil-
mesi, devamsızlık sınırlarının belirlenmesi ve öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi, ilgili
öğretim elemanının sorumluluğundadır. Devam zorunluluğu talep edilen derslerde mücbir se-
bepler haricinde teorik dersler için en az %70 ve uygulamalı dersler için en az %80 derse devam
şartının sağlanması gerekmektedir. Kayıtlı olduğu dersten “FF” veya “FD” alıp başarısız olarak
ders tekrarı yapmak zorunda olan öğrenci için de bu şartlar uygulanır. Öğretim elemanı tara-
fından devam talep edilen derslerde devamsızlık sınırını aştığı belgelenen bir öğrenci, o dersin
yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Ancak, not yükseltmek amacıyla ders tekrarı yapan bir öğrencide
devam mecburiyeti aranmaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tek
ders sınavından” ibaresi “mezuniyet sınavından” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “ve Mütevelli Heyeti ta-
rafından belirlenen mali hükümler” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Mezuniyet sınavı: Mezun durumdaki öğrencilere tanınan sınav hakkıdır. Kayıt ol-
duğu programdan mezun olabilmek için gerekli tüm dersleri almış (staj haricinde), mezuniyet
için tamamlaması gereken AKTS kredisinin %85’ini başarıyla tamamlamış olan öğrenci bu sı-
navlara girme hakkı kazanır. Bu sınavlara giren öğrencinin ilgili derslere ilişkin başarı durumu,
sadece bu sınavlardan aldığı notlara göre belirlenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkra-
sında yer alan “Tablo 1: Başarı notları ve katsayı değerleri” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bir dersin başarı notu yarıyıl/yıl içi çalışmalarından alınan notlar ve yarıyıl
sonu/yılsonu sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir. Yarıyıl sonu/yılsonu
sınavının notu, başarı notunun  %50’sinden, yıl içi değerlendirmelerinin toplamı başarı notunun
%60’ından fazlasını oluşturamaz.”
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MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki

yıl süre ile” ibaresi “ilgili mevzuatta belirtilen süreye bağlı olarak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi

yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü, 19 uncu ve 37 nci maddelerinde

yer alan “Ayvansaray” ibareleri “Topkapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
İstanbul Topkapı Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/12/2017 tarihli ve 30281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Ayvansaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı

“İstanbul Topkapı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”

olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,   

b) Merkez: İstanbul Topkapı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Topkapı Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, ihtiyaç duyulan konularda kamu kurum ve

kuruluşları ile özel kuruluşlara yönelik mesleki eğitim ve sertifika programları düzenlemek,

kursiyerlere başarı, kurs bitirme veya katılım belgesi düzenlemek,”

“c) Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği

yaparak eğitim programları düzenlemek, araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek, Üni-

versite imkânlarının tanıtımını yapmak ve etkin bir şekilde kullanmak,

ç) Her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik eğitim ve sertifika programlarını örgün ve

gerektiğinde internet tabanlı uzaktan eğitim biçiminde vermek ve bu amaçla benzeri merkez-

lerle işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere en fazla iki kişi Rektörün

önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcısının da görevi sona erer. Gerekli görüldüğü durum-

larda müdür yardımcıları Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından görevden alı-

nabilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından özel sektör ve kamu kurum ve

kuruluşlarının temsilcileri arasından Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından gö-

revlendirilen en çok yedi üyeden oluşur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci ve 17 nci maddelerinde yer alan “Ayvan-

saray” ibareleri “Topkapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Topkapı Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL 

ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/9/2018 tarihli ve 30551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Ayvansaray Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-

netmeliğinin adı “İstanbul Topkapı Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Müdür; Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından, tercihen

Üniversitenin ilgili bölüm başkanı, öğretim elemanları veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden

mezun ve konuyla ilgili alanlarda bilgi ve deneyimi olan kişiler arasından üç yıl süreyle gö-

revlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Merkez faaliyetlerinde

Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Mü-

dürün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süreyle müdür yar-

dımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür yar-

dımcıları veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekalet eder. Herhangi bir sebeple

Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer.

Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin tercihen Türkçe öğretimi ile ilgili bö-

lümlerindeki öğretim elemanları veya diğer üniversitelerin Türkçe öğretimi ile ilgili bölümle-

rinden mezun veya konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından, Müdürün önerisi ve

Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üç üyeden

oluşur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yılda en

az iki kez” ibaresi “her akademik yılda en az bir kere” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Mütevelli Heyet, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uy-

gulanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü, 6 ncı ve 17 nci maddelerinde yer

alan “Ayvansaray” ibareleri “Topkapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Topkapı Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/1/2021 tarihli ve 31371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Ayvansaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı

“İstanbul Topkapı Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “ASÜ” ibaresi “Topkapı” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan

ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü, sürekli eğitim merkezi faaliyetleri ile kurslar

dâhil bütün eğitim-öğretim programlarını yürütmek ve bu faaliyetler kapsamındaki program

ve uygulamalar arasında eşgüdüm sağlamak.

b) Üniversite bünyesindeki uzaktan eğitim ve karma eğitim süreçlerinin planlaması ile

bunların uygulama ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.

c) Bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitim ve öğretim sürecine uyarlayarak uzaktan eğitim

ve karma eğitimi desteklemek ve yüz yüze eğitimi bu teknolojiler ışığında zenginleştirmek,

teknolojinin sağladığı çoklu ve interaktif etkileşimli ortam imkânlarıyla eğitimin etkinliğini

artırmak.

ç) Üniversitenin eğitimde teknoloji kullanımı hedefine ilişkin tüm faaliyetlerini yürüt-

mek. 

d) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, tek-

nik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayacak tedbirlere

uymak, bu çerçevede altyapı ve eleman ihtiyacını Rektöre rapor etmek.

e) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasar-

lamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre düzenlemek.

f) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için

web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek.

g) Uzaktan eğitim ve karma eğitim programlarına yönelik tüm faaliyetlerin yürütülme-

sinde diğer birimlere akademik ve teknik destek vermek, Üniversite tarafından uzaktan eğitim

yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika programlarının standartları konusunda öneride

bulunmak.

ğ) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek

ve yayınlar yapmak.
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h) Üniversite içinde ve dışındaki tüm akademik ve mesleki eğitimlere destek vermek,

mesleki bilgi güncellenmesinde, yaşam boyu eğitim, lisanslama, sertifikasyon ve diğer uzman-

lık alanları için verilecek eğitimlere destek olmak.

ı) Rektörün onayıyla yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kurumlarıyla işbirliği yap-

mak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından  Rektörün teklifi üzerine Mü-

tevelli Heyet tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden gö-

revlendirilebilir. Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim ele-

manları arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyet

tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-

ğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.”  

“h) Uzaktan eğitim yapacak olan ön lisans, lisans ve lisansüstü program ve bölümleri;

bölüm/program başkanlarının, ilgili kurum yöneticilerinin görüşlerini alarak Rektörün onayına

sunmak; uzaktan eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında ilgili

meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm/program başkan-

larıyla birlikte görüşmelere katılmak.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“f) Programda yer alacak web içerikleriyle güncellenen standartları takip etmek ve ko-

nuyla ilgili bölüm/program başkanlıklarını bilgilendirmek.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Üniversitenin içinden veya dışından konu ile ilgili kamu ve özel

kuruluşların temsilci ve üyeleri ile uzman kişiler arasından Müdürün önerisi ve Rektörün teklifi

üzerine Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Süresi dolan

üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi

üzerine yenileri görevlendirilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 15 inci maddelerinde yer alan

“Ayvansaray” ibareleri “Topkapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Topkapı Üniversitesinden:
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisansüstü Eği-

tim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ens-

titüsünde yürütülen lisansüstü programlardaki eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları 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) Akademik yıl/yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yılını/ya-

rıyılını, 
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, 
ç) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde enstitüler için
tanımlanan anabilim/anasanat dalını, 

d) Danışman: Ders seçimi, lisansüstü eserin hazırlanması ve sonuçlandırılması süre-
cinde bilimsel/sanatsal danışmanlık yapan öğretim elemanını, 

e) Enstitü: İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü, 
f) Hazırlık programı: Lisansüstü eğitim ve öğretimde uygulanan bilimsel/sanatsal ha-

zırlık programını, 
g) GNO: Genel not ortalamasını, 
ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmaksızın kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi, 
h) İzleme komitesi: Doktora ve sanatta yeterlik programlarında tez/sanatta yeterlik iz-

leme komitesini, 
ı) Kredi: Bir lisansüstü dersin ilgisine göre yarıyıllık veya yıllık kredi değerini,
i) Lisansüstü eser: Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesini, tezli yüksek

lisans programlarında tezi veya eser metnini, doktora programlarında tezi, sanatta yeterlik prog-
ramlarında sanatta yeterlik çalışmasını,  

j) Lisansüstü program: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik düzeyinde eğitim-
öğretim yapılarak diploma verilen yükseköğretim programını, 

k) OİS: İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini, 
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, 
m) Rektör: İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörünü, 
n) Savunma sınavı: Tez, eser metni veya sanatta yeterlik çalışmasının öğrenci tarafından

ilgili jürinin huzurunda savunulduğu sınavı, 
o) Senato: İstanbul Topkapı Üniversitesi Senatosunu, 
ö) Şartlı ön kabul: Başvuru veya kayıt esnasında talep edilen herhangi bir şarta sahip

olmamakla birlikte, bu şartın gereğini kesin kayıt döneminin son gününe kadar yerine getire-
bilecek durumda olan adayların geçici olarak kabul edilmesini, 
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p) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını, 
r)  Üniversite: İstanbul Topkapı Üniversitesini, 
s) YNO: Yarıyıl not ortalamasını, 
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
t)  YÖKSİS: Yükseköğretim Bilgi Sistemini, 
u) Yönetim Kurulu: İstanbul Topkapı Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Temel Esaslar, Lisansüstü Programların Amacı, Kontenjanlar ve Başvuru Şartları

Temel esaslar 
MADDE 5- (1) Lisansüstü programlar, ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere göre ku-

rulur. 
(2) Lisansüstü programlar İstanbul ili sınırları içinde yürütülür. Ancak, yurt dışındaki

veya İstanbul ili sınırları dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak düzenlenen lisansüstü
programlar yurt dışında veya İstanbul ili sınırları dışında da yürütülebilir. 

(3) Ders planları ve programları Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca, programda
ders veren öğretim elemanlarının katılımı sağlanarak; akademik esaslar, toplumsal ihtiyaçlar
ve bilimsel gelişmeler dikkate alınarak hazırlanır. 

(4) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanları, anabilim/anasanat dalı bünyesinde bulunan bü-
tün lisansüstü programlar hakkında aldıkları kararlarda ve hazırladıkları tekliflerde, ilgili prog-
ram başkanının görüşünü alır ve ilgili teklife/karara ekler. Ayrıca program açılması, kapatılması,
birleştirilmesi, isim değişikliği, kontenjanların tespiti, müfredatın hazırlanması ve uygulanması,
programda ders verecek öğretim elemanlarının belirlenmesi, program kapsamındaki laboratu-
var/klinik çalışmalar, öğrencilerin bu tür çalışmalara katılımı ve fakülte/yüksekokul uhdesindeki
mekanların kullanımı gibi konularda bölüm başkanı olarak görev yaptığı fakülte
dekanlığını/yüksekokul müdürlüğünü önceden bilgilendirir, süreci ilgili dekanlık/yüksekokul
müdürlüğü ile uyumlu ve koordineli bir şekilde yürütür. 

(5) Enstitü; lisansüstü programların kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, isim deği-
şikliği, öğrenci kontenjanı ve akreditasyon süreci gibi konularda, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı
Başkanının bölüm başkanı olarak görev yaptığı fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun görü-
şünü alır. 

(6) Bu Yönetmelikte Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına verilen görevler ve yetkiler,
anabilim/anasanat dalına bağlı olmayan programlarda, program başkanı tarafından yürütülür. 

(7) Tez konusu, tez önerisi, tez izleme komitesi, yeterlik sınavı, tez savunma sınavı jü-
risi, kayıt dondurma, tezden üretilen eserlerin yayımlanması gibi danışmanları doğrudan ilgi-
lendiren süreçlerde danışmanların talepleri/görüşleri alınır. Bu tür süreçlere dair başvuru, talep,
teklif, itiraz ve benzeri yazışmalar elektronik ortamda yürütülebilir. 

(8) Lisansüstü programların kurulması, birleştirilmesi, kaldırılması, isim değişikliği,
kontenjanların tespiti başta olmak üzere, lisansüstü programlara ilişkin kararların, enstitü ku-
rullarında/yönetim kurullarında alınması sürecinde, ilgili programların başkanlarının görüşünün
alınması ve karar alma süreçlerine mevzuatın tanıdığı sınırlar çerçevesinde katılımının sağlan-
ması esastır. Bu amaçla, program başkanları gerektiğinde oy hakkı olmaksızın Enstitü
Kurulu/Enstitü Yönetim Kurulu toplantılarının kendi programlarını ilgilendiren bölümlerine
davet edilir; bilgilendirme yapmalarına, görüş ve düşüncelerini açıklamalarına imkan tanınır. 

(9) Diğer kurumlar ile imzalanan protokoller kapsamında yürütülen lisansüstü prog-
ramlara ilişkin süreçler, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili protokole göre yürü-
tülür. 

(10) Öğrenim ücretleri ve burslar Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürütülür. 
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(11) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda
dersler, seminer ve savunma sınavı o dilde yapılır. Yüksek lisans tezi/projesi eğitim-öğretimin
verildiği dilde ve tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılır. Öğrenim dili Türkçe olan lisans-
üstü programlarda danışmanın gerekçeli görüşü, Anabilim Dalı Kurul kararı ve Enstitü Kuru-
lunun onayı ile tezler geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla İngilizce yazılabilir. 

(12) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Lisansüstü programların amacı 
MADDE 6- (1) Tezsiz yüksek lisans programı; öğrenciye mesleki uzmanlık konula-

rında bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağı konusunda yol gösterir. 
(2) Tezli yüksek lisans programı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak

bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yetkinliğini kazanmasını sağlar. 
(3) Doktora programı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri ve

verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentez-
lere ulaşma konusunda gerekli olan yetkinlikleri kazandırır. Doktora tezinin bilime yenilik ge-
tirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama nite-
liklerinden en az birine sahip olması gerekir. 

(4) Sanatta yeterlik çalışması, teorik ve deneysel bilgi, yöntem ve tekniklerin özgün
düşünce ve araştırmayla geliştirilerek sanat, tasarım ve kültür alanına katkı sağlayacak özgün
bir sanat eseri veya tasarımı ortaya koymayı, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygu-
lama ve yaratıcılığı amaçlar. 

(5) Yüksek lisans programları birinci ve/veya ikinci öğretim düzeyinde tezli ve/veya
tezsiz olarak yürütülür. 

(6) Doktora ve sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak yürütülemez. 
Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı 
MADDE 7- (1) Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, kontenjanlar ve

ilgili diğer hususlar Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı,
Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir. 

(2) Kontenjanlar Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna sahip olanlar ve yabancı uyruklular
için ayrı ayrı belirlenebilir. Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversi-
te-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar
artırılabilir. 

(3) Başvuru ve sınav tarihleri ile diğer hususlar anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının
akademik takvime uygun olarak yaptıkları teklifler dikkate alınarak Enstitü tarafından ilan edi-
lir. 

Başvuru şartları 
MADDE 8- (1) Mezun/mezun durumunda olan adaylar yüksek lisans programlarına

başvurabilir. Tezli yüksek lisans programına başvuruda, adayın, lisans diplomasına veya geçici
mezuniyet belgesine ve başvurduğu puan türünde 55’ten az olmamak üzere Senatoca belirlenen
ALES puanına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birinden
alınmış denk puana sahip olması gerekir. Mezun olabilecek durumdaki adaylar programların
başlangıç tarihine kadar mezuniyet belgelerini teslim etmek zorundadır. Ayrıca öğrencinin; 

a) Yabancı dil şartı olan programlar için ilgili dilde olmak kaydıyla, YÖK/ÖSYM tara-
fından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından birinden veya ilgili mevzuat çerçevesinde
Senato tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden Senatoca belirlenen puanı almış
olması gerekir. Bu sınavlarda elde edilen puanın kabulünde, sınavı yapan kurumun belirlediği
sınav geçerlilik süresi dikkate alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belirlenmiş olmaması halinde,
YÖK/ÖSYM tarafından konulmuş sürelere göre işlem yapılır. 
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b) Program için şart koşulan yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke
vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar,
söz konusu yabancı dil kendi anadilleri olmamak kaydıyla, bu durumlarını resmi olarak belge-
lendirmeleri halinde, o yabancı dile ilişkin puan şartından muaf tutulurlar. 

c) Program için şart koşulan yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu ülke vatandaşla-
rının başvurularında dil şartı aranmaz. 

ç) Lisans öğrenimlerini yabancı dilde tamamlayan ve aynı eğitim dilinde yüksek lisans
programlarına başvuru yapan adaylardan dil şartı aranmaz. 

(2) Güzel sanatlar alanındaki tezli yüksek lisans programlarına başvuruda ALES veya
eşdeğeri bir sınav şartı ile yabancı dil şartı aranmaz. 

(3) Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda, adayın lisans diplomasına sahip olması
gerekir. Senato tarafından aksi kararlaştırılmadıkça ALES veya eşdeğeri bir sınav şartı ile ya-
bancı dil şartı aranmaz. 

(4) Doktora programına başvuruda, adayın, anadili dışında, YÖK/ÖSYM tarafından
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından birinden 55 puandan az olmamak üzere Senato
tarafından belirlenen puana veya Senatoca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sı-
navlarından birinden denk bir puana sahip olması gerekir. Program için şart koşulan yabancı
dilin anadil olarak konuşulduğu ülke vatandaşları da bu kurala dahildir. Ayrıca; 

a) Tezli yüksek lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde olmak kaydı
ile 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına veya  YÖK ta-
rafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birinden denk bir puana sahip olması, 

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 ve doktora programında başvurduğu puan türünde
en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan
birinden alınmış denk puana sahip olması, 

gerekir. 
(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvurmak için; 
a) Tıp fakültesi mezunlarının; lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak şartıyla

TUS'tan alınmış temel tıp puanına veya 55 puandan az olmamak şartıyla ALES sayısal puanına
ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana
sahip olması, (Temel tıp puanı, TUS'ta Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen
standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak
toplanması ile bulunur.) 

b) Tıp fakültesi mezunu olmayanların; yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve ve-
teriner fakültesi mezunlarının lisans derecesine) ve 55 puandan az olmamak kaydıyla ALES
sayısal puanına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden alınan denk
puana sahip olması,

gerekir. 
(6) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayın lisans mezuniyet not orta-

laması, dörtlük not sisteminde en az 3,00 veya bu ortalamanın YÖK tarafından kabul edilen
yüzlük not sistemindeki muadili olması ve başvurduğu puan türünde en az 80 ALES puanına
veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birinden alınmış denk
puana sahip olması gerekir. 

(7) Sanatta yeterlik programına başvuruda, adayın, YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen
merkezi yabancı dil sınavlarından birinden en az 55 puan veya Senatoca eşdeğerliği kabul edi-
len uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan almış olması gerekir. Senatoca
aksine bir karar alınmadıkça, ALES ve/veya eşdeğeri sınav şartı aranmaz. 

(8) Başvuru için ALES ve eşdeğeri sınavlarda uygulanan puan türlerinden hangisinin
şart koşulduğuna ve asgari puana, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi, Enstitü Ku-
rulunun olumlu görüşü ve Senatonun onayı ile karar verilir. 
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(9) Başvurulan program için akademik takvimde ilan edilmiş olan kesin kayıt süresi
sona erene kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar ile tezini savunmak üzere ilgili enstitüye
teslim etmiş olan öğrenciler de şartlı ön kabul kapsamında başvuruda bulunabilir. 

(10) Yüzlük not sistemi uygulamayan yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğ-
rencilerin notlarının yüzlük sistemdeki karşılıkları, YÖK'ün bu konuda ilan ettiği tablo dikkate
alınarak hesaplanır. 

(11) Bu maddede belirtilen asgari puanlar ve not ortalamaları, Senatonun kararı ile yük-
seltilebilir. 

Yabancı uyruklular 
MADDE 9- (1) Yabancı uyruklu adaylar için 8 inci maddede sayılan şartlardan ALES

veya eşdeğeri bir sınavdan belirli bir puan almış olma koşulunun dışındaki diğer şartlar aranır. 
(2) Türkçe eğitim verilen programlara başvuracak yabancı uyrukluların yurt içindeki

veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans
veya lisansüstü programdan mezun olması ya da Topkapı-TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü veya
Türkiye'deki diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türk-
çe yeterlik sınavından yüksek lisans programları için en az B2, doktora programları için en az
C1 veya denk puan aldığını gösteren resmi belgeye sahip olması gerekir. 

(3) Yabancı dilde eğitim verilen programlar hariç olmak üzere, ikinci fıkrada belirtilen
belgeye sahip olmayan yabancı uyruklu adayların başvuruları, diğer başvuru şatlarını taşımaları
halinde, Türkçe öğrenme şartlı ön kabul kapsamında, yabancı öğrenci kontenjanı dahilinde ka-
bul edilir. Bu tür adaylar, programa kayıt olma hakkını kazanırlarsa, yabancı öğrenci kontenjanı
dahilinde kayıt edilirler. Türkçe öğrenme şartlı ön kabul ile aday, Üniversite bünyesinde açılan
Türkçe kursuna en az bir akademik yıl süre ile devam etmeyi ve Üniversite tarafından yapılan
Türkçe sınavından, şart koşulan puanı almayı yazılı olarak taahhüt eder. Taahhütte bulunmayan
veya taahhüdünü yerine getirmeyen aday, öğrencilik hakkını kaybeder. Türkçe kursuna bir ya-
rıyıl devam etmekle birlikte, söz konusu sınavdan şart koşulan puanı alan adaylar da öğrencilik
hakkı elde etmiş olur. 

(4) Yabancı dilde eğitim yapılan yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu
adayın yüksek lisans programına başlayabilmesi için anadilinin programın eğitim diliyle aynı
olması veya yurt içindeki herhangi bir üniversiteden ya da YÖK tarafından denkliği kabul edi-
len yabancı bir yükseköğretim kurumundaki aynı dilde eğitim yapılan bir lisans/lisansüstü
programdan mezun olması veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sı-
navlardan birinden yeterli puanı almış olması gerekir. 

(5) Yabancı dilde eğitim yapılan doktora/sanatta yeterlik programına yabancı uyruklu-
ların başvurması halinde ise dördüncü fıkradaki şarta ilave olarak, adayın ana dilinin dışında,
YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından birinden veya Senatoca
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden İngilizce, Fransızca,
Almanca, Arapça, Rusça, İspanyolca veya Farsça dillerinden birinde Senatoca belirlenen puanı
almış olması zorunludur. Ancak, ana dili programın dilinden farklı olan adayın, programın eği-
tim dilinde yeterli puana sahip olması, ikinci dil şartını karşılar. 

(6) Çalışma, oturma/ikamet, geçici koruma, refakat, sığınma ve benzeri resmi izinlerden
herhangi biri dolayısıyla Türkiye'de bulunan yabancı uyruklulardan ayrıca öğrenci vizesi talep
edilmez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yerleştirme Sınavları ve Kayıt İşlemleri

Sınav komisyonu 
MADDE 10- (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, Anabilim/Anasanat Dalı Baş-

kanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile oluşturulan en az üç asıl ve iki yedek
üyeli Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Başvuru sayısı yüksek olan programlarda aynı sınav
için birden fazla komisyon kurularak eş zamanlı çalıştırılabilir. 
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(2) Komisyon üyeleri Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Yeterli
sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim
görevlileri de komisyonda görev alabilir.

(3) Sınav, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından ilan edilen usul ve esaslara uygun olarak
yapılır. 

Yerleştirme sınavlarının yapılması ve sonuçların ilanı 
MADDE 11- (1) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvurusu kabul edilen-

lerin programlara yerleştirilmesinde yapılacak sınavlar ve uygulanacak kriterler, YÖK tarafın-
dan belirlenmiş olan asgari kriterlerden aşağı olmamak üzere, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı
Başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun olumlu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.  

(2) Lisansüstü programlara başvuru ve kabul işlemlerinde, adayın diplomasındaki/geçici
mezuniyet belgesindeki mezuniyet notuna göre işlem yapılır. Mezuniyet notu belirtilmemişse
adayın transkriptindeki notların ağırlıklı ortalaması yüzlük sisteme göre hesaplanır. 

(3) Adayların başarılı sayılabilmesi için şart koşulan asgari puanlar Anabilim/Anasanat
Dalı Başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. 

(4) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adayların listesi Enstitü
Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. 

Kayıt işlemleri 
MADDE 12- (1) Kabul listesinde  yer alan adayların kayıtları akademik takvim dikkate

alınarak belirlenen tarihlerde yapılır. 
(2) Kayıt için öğrencilerden talep edilen belgelerin aslı veya kurumu ya da Enstitü ta-

rafından onaylı örneği kabul edilir. Geçersiz veya sahte belge sunduğu anlaşılan öğrencinin
kaydı yapılmaz. Bu tür belge sunduğu sonradan tespit edilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydı konusunda adayın beyanına dayanılarak işlem ya-
pılır. 

(3) Asıl listedeki adaylardan, ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayanlar kayıt
hakkını kaybeder. Bu adayların yerine, Enstitü tarafından ilan edilen yedek adaylar sırasıyla
başvurabilir. 

(4) Lisansüstü programa kayıt yaptıran öğrenci sayısının yeterli olmaması halinde, Ens-
titü Kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile o programda eğitimin ertelenmesine
veya eğitimin başlatılmamasına karar verilebilir. 

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı 
MADDE 13- (1) Lisansüstü programlarda nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar, en çok

iki yarıyıllık süre ile bilimsel/sanatsal amaçlı hazırlık programına tabi tutulabilir: 
a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik program-

larından farklı alanlarda almış olan adaylar. 
b) Yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programlarından

farklı alanlarda almış olan adaylar. 
c) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan

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

bu süreye dahil edilmez. Bu süre kayıt dondurma dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dahil edilemez.

(3) Hangi öğrencilerin ne kadar süre ile hazırlık programına tabi tutulacağı ve öğrenci-
lerin alacağı derslerin sayısı sınav komisyonunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı
ile belirlenir ve ilgili öğrencilere duyurulur. 

(4) Hazırlık programında alınan derslere ilişkin devam mecburiyeti, başarı değerlen-
dirme ve diğer hususlar, o derslerin verildiği programın hükümlerine tabi olarak yürütülür. 
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(5) Hazırlık programında alınan dersler lisansüstü programın kredisini/AKTS değerini
tamamlamak için kullanılamaz, YNO/GNO hesabına dahil edilemez. 

(6) Hazırlık programına devam eden öğrenciler, Enstitüye başvurarak, Anabilim/Ana-
sanat Dalı Başkanlığının olumlu görüşü ile hazırlık programında almakta oldukları derslerle
çakışmamak şartıyla, kayıtlı oldukları lisansüstü programdan her yarıyıl için en çok ikişer ders
alabilir. 

(7) Hazırlık programına ilişkin diğer hususlar Senatonun kararı ile belirlenir. 
Özel öğrencilik 
MADDE 14- (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü
derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin mua-
fiyet işlemleri kayıtlı olduğu Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından yürütülür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar Arası Geçiş, Azami Süreler, 

Krediler ve AKTS Değerleri

Lisansüstü programlar arası geçiş, yeniden kayıt yoluyla öğrenci kabulü ve muafiyet
işlemleri 

MADDE 15- (1) Üniversitede veya başka bir üniversitede kayıtlı, bilimsel hazırlık dı-
şında en az bir yarıyılının müfredatında yer alan dersleri başarı ile tamamlamış olan öğrenciler,
Üniversitedeki lisansüstü programlara yatay geçiş için başvurabilir. 

(2) Yatay geçiş yapılabilecek programlar, bunların kontenjanları ve yatay geçiş şartları
Senatonun kararı ile belirlenir. 

(3) Yatay geçiş başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Başvuruda bulu-
nan aday, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan yatay geçiş komisyonunca yapılan
değerlendirmede başarılı bulunmalıdır. 

(4) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan
kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, tanınacak süre ve diğer hususlar Anabilim/Anasanat Dalı
Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Öğrenciler ek dersleri
öğrenim süresinin sonuna kadar başarmak zorundadır.  

(5) Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin başvurması halinde, Anabilim/Anasanat Dalı
Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yatay geçiş yaparak geldikleri
enstitülerdeki öğrenimleri sırasında başarılı oldukları derslerden muafiyet verilebilir.

(6) Yabancı dilde eğitim yapılan programlara yatay geçişle kabul edilen öğrenci, muaf
olmak istediği dersleri daha önce programın eğitim dilinden başka bir dilde almış ise, bu ders-
lerden muafiyet verilip verilmeyeceğine, adayın başvurusu, Anabilim/Anasanat Dalı Başkan-
lığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir. 

(7) Daha önce bir lisansüstü programda başarılı olduğu derslerden yeni kaydolduğu
programda muaf olmak isteyen öğrenciye, yeni programa kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren
on beş gün içinde Enstitüye başvurduğu takdirde, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi
ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kayıtlı olduğu programdaki derslerden muafiyet tanı-
nabilir. 

(8) Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin öğrenim süresi, geldikleri üniversitede kayıt yap-
tırdıkları tarih dikkate alınarak hesaplanır.  

(9) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenci, aynı programın tezli yüksek
lisansının bulunması veya Enstitü tarafından eşdeğerliği kabul edilen tezli yüksek lisans prog-
ramının bulunması halinde, ilgili program için gerekli olan şartları yerine getirmek kaydıyla,
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile söz ko-
nusu programa geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler,
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. 
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(10) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, Senatonun belirlediği usul
ve esaslara göre yapılır. 

(11) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az
yedi dersini başarı ile tamamlamış olması kaydıyla, Enstitüde aynı programın tezli yüksek li-
sansının bulunması halinde, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun kararı ile söz konusu programa geçiş yapabilir. 

(12) Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde yürütülen Enstitü onaylı, derslerin AKTS de-
ğerleri uyumlu ve içerikleri tanımlı sertifikalı eğitim programlarında alınmış olan dersler, ilgili
anabilim dalının intibak çalışması ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile toplam AKTS de-
ğerlerinin %40’ını aşmayacak şekilde, yüksek lisans programlarındaki teorik derslerin AKTS
değerlerinden düşülebilir. 

Lisansüstü programların azami süreleri 
MADDE 16- (1) Lisansüstü programların tamamlanma süresi, bilimsel hazırlık ve/veya

yabancı dil hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olunan programda derslerin verildiği ilk yarıyıl-
dan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın; 

a) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim süresi en az iki, en fazla üç yarıyıldır.
Ancak, tezli yüksek lisans programlarında kayıtlı iken tezi reddedilen ve tezsiz yüksek lisans
diploması almak isteyen öğrencilere, söz konusu programın gereklerini yerine getirebilmeleri
için Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir
yarıyıl ek süre verilebilir. 

b) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenim süresi en az üç  yarıyıl olup, program
en fazla altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili ders-
lerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde öngörülen başarı
koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başa-
rısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on dört yarıyıldır. Kredili dersleri tamamlamanın azami süresi tezli yüksek li-
sans derecesi ile öğrenci kabul edilen programlarda en fazla dört, lisans derecesi ile öğrenci
kabul edilen doktora programlarında ise altı yarıyıldır. Bu süreler içinde kredili derslerini ba-
şarıyla tamamlayamayan veya öngörülen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

ç) Lisansüstü eseri başarısız bulunan öğrencinin, 34 üncü maddenin altıncı ve yedinci
fıkralarındaki istisnai durumlar hariç olmak üzere, Üniversite ile ilişiği kesilir.  

d) Lisansüstü eseri için azami süre zarfında savunma sınavına girmeyen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.  

(2) Değişim programında geçen süre öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programın
eğitim-öğretim süresinden sayılır. 

(3) Gerekli yükümlülükleri yerine getiren öğrenci, programa kayıt olduğu tarihten iti-
baren; tezsiz yüksek lisans programından en erken iki yarıyılda, tezli yüksek lisans programın-
dan en erken üç yarıyılda, doktora/sanatta yeterlik programından en erken altı yarıyılda mezun
olabilir. 

Krediler ve AKTS değerleri 
MADDE 17- (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS'den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. 
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(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak üzere en az 7 ders,
bir seminer dersi ve tez/eser metni çalışmasından oluşur. Program kapsamında uzmanlık alan
dersi/dersleri açılabilir. Bir eğitim-öğretim yılı için en az 60 AKTS, programın tamamlanabil-
mesi için en az 120 AKTS gerekir. 

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam
21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS'den az olmamak üzere, en az 7 ders, se-
miner, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS'den oluşur. Li-
sans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sı-
navı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS'den oluşur. Program
kapsamında uzmanlık alan dersi/dersleri açılabilir. 

(4) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS'den az olmamak üzere en az
7 ders, tez/eser metni, sergi, proje, gösteri, resital, konser, temsil ve gösterim gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS'den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise
en az 42 kredilik 14 ders, tez/eser metni, sergi, proje, gösteri, resital, konser, temsil ve gösterim
gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS'den oluşur. Program kapsamında uzmanlık alan
dersi/dersleri açılabilir. 

(5) Ders ve diğer faaliyetlerin AKTS olarak kredilendirilmesinde, bir AKTS kredisi 25
saatlik öğrenci iş yükü çalışmasının karşılığı olarak hesaplanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim planı 
MADDE 18- (1) Öğretim planı, program bazında 17 nci maddede belirtilen kredi ve

AKTS değerlerinden oluşur ve Senato kararlarına uygun olarak Anabilim/Anasanat Dalı Baş-
kanlığının teklifi ve Enstitü Kurulunun kararı ile kesinleşir. Öğretim planında gösterilen kredi
ve AKTS değerleri YÖK tarafından belirlenen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki esaslara göre
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı
ile belirlenir: 

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı
ile haftalık uygulama, atölye, stüdyo, staj veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. 

b) AKTS değeri, diploma programından mezun olan öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri,
yetkinlik, teorik ve/veya uygulamalı ders saatleri ve diğer faaliyetler için gerekli olan toplam
çalışma süresi dikkate alınarak hesaplanır. 

(2) Bir yarıyılda açılacak dersler ve bu dersleri verecek öğretim üyeleri, Anabilim/Ana-
sanat Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.  

(3) Bilimsel/sanatsal araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın/sanat etiği konularını
içeren en az bir dersin hem yüksek lisans hem de doktora/sanatta yeterlik programlarında öğ-
rencilere verilmesi zorunludur. 

(4) Programların her bir yarıyılında 45 AKTS’lik ders yer alır. Düzensiz öğrenciler,
daha fazla AKTS’lik ders alabilir.

(5) Enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler konulabilir. Programlar arası ortak zorunlu
dersler Enstitü Kurulu vasıtasıyla kabul edilir.

Dersler 
MADDE 19- (1) Öğretim planındaki derslerden hangilerinin öğrenciler tarafından se-

çileceğine öğrenci ve danışmanı birlikte karar verir. Danışmanlık görevi, tez danışmanı ata-
nıncaya kadar varsa Program Başkanı, yoksa Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı tarafından yü-
rütülür. 
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(2) Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirtilen süre içinde ders/lisansüstü eser
(tez, eser metni, sanatta yeterlik çalışması, dönem projesi dersi ve benzeri) kaydı yaptırmak
zorundadır.  Kaydın tamamlanabilmesi için mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması ve
OİS’te danışman onayı gerekir. Ders/lisansüstü eser kaydını yaptırmayan öğrenci, program
kapsamındaki çalışmalara katılamaz. 

(3) Öğrenci, kayıtlı olduğu programın ders yüküne sayılmak amacıyla, Anabilim/Ana-
sanat Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla;  

a) Tezsiz yüksek lisans programında alması gereken derslerin en fazla üç tanesini, tezli
yüksek lisans programında en fazla iki tanesini, lisans öğrenimi veya bilimsel hazırlık programı
sırasında almamış olmak kaydıyla lisans derslerinden seçebilir. 

b) Doktora/sanatta yeterlik programlarında; Üniversitede veya diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan derslerden; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en
fazla iki tanesini, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler en fazla dört tanesini seçebilir.
Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin, o eğitim-öğretim yılı/yarıyılı içinde Üni-
versitede açılmamış olması gerekir. Lisans dersleri, doktora ve sanatta yeterlik programlarında
ders yüküne ve programın kredisine/AKTS değerine sayılamaz. 

c) Öğrencinin diğer programlardan bu şekilde seçebileceği derslerin toplam
kredisi/AKTS değeri, kayıtlı olduğu programı tamamlamak için alması gereken toplam kredi-
nin/AKTS değerinin yarısını geçemez.  

(4) Seçmeli bir dersin açılamaması halinde; bu derse kaydolan öğrenciler, açık bulunan
seçmeli derslerden başka birine, akademik takvimde belirtilen süreler içinde kaydolabilir. 

(5) Bir dersin müfredattan çıkarılmış olması halinde, bu dersten başarısız olan bir öğ-
renci, danışmanının teklifi ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının kararı ile müfredatta yer
alan eşdeğer veya yakın bir derse kaydını yaptırır. 

(6) Başarısız olunan zorunlu dersler tekrar alınabileceği gibi, aynı zorunlu ders havuzu
içinde yer alan eşdeğer veya benzer bir ders de danışmanın onayı ile alınabilir.  

(7) Seçmeli derste başarısız olunması halinde, öğrenci aynı dersi seçebileceği gibi, seç-
meli ders havuzunda yer alan ve en az aynı krediye/AKTS değerine sahip olan başka bir dersi
de seçebilir. 

(8) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, BA ve altındaki notlarla
başarılı oldukları dersleri tekrar alabilirler. Bu durumda devam zorunluluğu aranmaz ve o ders-
ten alınan son not geçerli olur. Ancak, o dersten daha önce alınan notlar transkriptte gösterilir;
ortalamaya katılmaz. 

(9) Bir anabilim/anasanat dalı bünyesindeki programlardaki seçmeli dersler,
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının kararı ile; Enstitü bünyesindeki bütün anabilim/anasanat
dallarındaki seçmeli dersler ise Enstitü Kurulunun kararı ile ortak seçmeli ders havuzu içinde
toplanabilir. Her iki durumda da öğrencilerin hangi dersleri seçebileceği Anabilim/Anasanat
Dalı Başkanlığı tarafından her yarıyıl öncesinde belirlenir ve Enstitüye bildirilir. 

(10) Ders programlarında modüler sistemlerin uygulanmasına ve bunların sürelerine
dair esaslar, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve
Senatonun onayı ile belirlenir. 

(11) Teorik derslerde toplam ders süresinin en az %70'i, uygulamalı derslerde ise en az
%80'i oranında devam zorunluluğu uygulanır. Bu şartı sağlamayan öğrenci, o dersin yarıyıl
sonu sınavına giremez. Öğrencinin devam zorunluluğuna uyup uymadığı, dersi veren öğretim
elemanı tarafından takip edilir. 

(12) Uzmanlık alan dersi/dersleri Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürütülür. 
(13) Uzaktan eğitim kapsamındaki lisansüstü programlar, ilgili mevzuata göre yürütülür. 
(14) Engelli öğrencilerin, engellilik durumları dolayısıyla alamayacağı zorunlu veya

seçimlik derslerin, laboratuvar ve uygulamaların yerine hangi derslerin, laboratuvar ve uygu-
lamaların alınabileceğine Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile karar verilir. 
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Sınavlar 
MADDE 20- (1) Her ders için bir tane yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı yapılır. Dönem pro-

jesi, staj, saha çalışması, laboratuvar ve benzeri derslerde Senatonun kararı ile yarıyıl sonu/yıl
sonu sınavı şartı aranmayabilir. Her derse ilişkin yarıyıl içi/yıl içi çalışmalarının/sınavlarının
türü, sayısı ve dersin başarı puanına katkısının hangi oranlarda olacağı, dersin öğretim üyesi
tarafından belirlenir. 

(2) Kayıtlı olduğu lisansüstü programdan mezun olması veya lisansüstü eser hazırlama
aşamasına geçebilmesi için yalnızca bir dersten başarısız durumda olan veya gerekli GNO’yu
sağlayamamış olan öğrenciler için dersin yarıyıllık veya yıllık olmasına bakılmaksızın tek ders
sınavı yapılabilir. Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek
ders sınavı yapılamaz. Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, yarıyıl sonu/yıl sonu sınav
sonuçlarının ilan edildiği tarihten sonraki beş iş günü içinde kayıtlı oldukları Enstitüye başvu-
rarak bu haktan yararlanabilirler. Tek ders sınavı, başvuru süresinin dolduğu tarihten itibaren
beş iş günü içinde yapılır.  Tek ders sınavında yüzlük sistemde alınan not ham başarı notu
sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. 

(3) Öğretim elemanı, sınavları akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapmak ve
notları Enstitü tarafından talep edilen süreler içinde OİS’e girmekle yükümlüdür. 

(4) Uzaktan eğitim kapsamındaki lisansüstü programlardaki sınavlar, ilgili mevzuata
göre yürütülür.  

Sınavlara itiraz 
MADDE 21- (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilgili sınav sonucunun ilan edildiği ta-

rihten itibaren üç iş günü içinde Enstitüye yazılı başvuruda bulunarak itiraz edebilirler. Sınav
kağıdı dersin öğretim elemanı tarafından, başvurunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren
üç iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye iletilir. Durum öğren-
ciye Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bildirilir.  

(2) Öğrenci, sonucun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Ens-
titüye yazılı başvuruda bulunarak tekrar itiraz edebilir. Bu durumda, Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından alanın uzmanlarından oluşturulan üç kişilik inceleme komisyonu sınav kağıdını yedi
iş günü içinde inceleyerek öğrencinin sınav notunu kesin olarak belirler. Durum dersin öğretim
elemanına ve öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulunun
bu konuda aldığı karar kesindir. 

Başarı notları  
MADDE 22- (1) Bir dersin başarı notu yarıyıl/yıl içi çalışmalarından alınan notlar ve

yarıyıl sonu/yıl sonu sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir. Başarı
notu, yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavlarının %60’ı alınarak belirlenir. 

(2) Başarı notu, o derse ait yarıyıl içi/yıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uy-
gulama, ödev, sunum, süren çalışma, proje, atölye, seminer, derse devam, derse katılım, labo-
ratuvar, sergi, gösteri, resital, konser, temsil, gösterim ve benzeri yarıyıl içi/yıl içi çalışmala-
rından uygun olanlarının yanı sıra yarıyıl sonu/yıl sonu sınavının değerlendirilmesiyle belirlenir. 

(3) Her yarıyılın/yılın başlangıcından iki hafta önce, o yarıyıl/yıl için açılacak her derse
ilişkin yarıyıl içi/yıl içi çalışmalarının türü, sayısı ve dersin başarı notuna katkısının hangi oran-
larda olacağı ve yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girebilmeye ait diğer şartlar, ilgili öğretim üyesi
tarafından belirlenir, ders izlencesi ile OİS’te tanımlanır ve öğrencilere eğitim-öğretim
yarıyılı/yılı başında duyurulur. 

(4) Başarı notları öğretim üyeleri tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrenci-
lerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları, Yük-
seköğretim Kurulunun “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılığı” başlıklı tab-
losuna uygun olarak dönüştürülür. Başarı notları, 100’lük not aralığı ve bunların katsayı de-
ğerleri Tablo 1’de, diğer değerlendirmeler Tablo 2’de gösterilmiştir: 
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(5) Bilimsel hazırlık programında alınacak lisans dersleri için en düşük başarı notu DD,
yüksek lisans programında bir dersten başarılı olmak için en düşük başarı notu CC, doktora/sa-
natta yeterlik programları için CB’dir. 

(6) Seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile lisansüstü eser için S ve U
harf notları kullanılır. 

(7) GNO’su 3,50 - 3,74 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; 3,75 ve üstünde olan
öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak nitelendirilir. Bu niteleme öğrencinin transkriptinde
belirtilir. 
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Not ortalaması 
MADDE 23- (1) Öğrencilerin not ortalaması, her yarıyıl sonunda, Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından YNO ve GNO olarak ayrı ayrı hesaplanarak belirlenir ve OİS’te duyurulur.  
(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması hesaplanırken, o yarıyılda öğrencinin kayıt ol-

duğu ve not ortalamalarına katılan her bir dersin AKTS değeri, o dersten alınan notun katsayısı
ile çarpılır ve bulunan değerler toplanır. Toplam değer, bu derslerin toplam AKTS değerine bö-
lünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.  

(3) GNO, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu
anabilim/anasanat dalında geçerli olan derslerin ve çalışmaların tamamı dikkate alınarak aynı
yöntemle hesaplanır. GNO’da, tekrar edilen derslerden alınan en son harf notu esas alınır. Öğ-
rencinin aldığı ve başarısız olduğu dersin notu, bu dersi veya bunun yerine aldığı bir başka
dersi başardığında, OİS’ten çıkarılır ve ortalama hesabında dikkate alınmaz. Doktora öğrenci-
lerinin almak zorunda olduğu formasyon derslerinin başarı notları, başarılı/başarısız olarak de-
ğerlendirilir ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.  

(4) Bütün notlar, öğrencinin transkriptine yazılır. 
Danışman görevlendirilmesi 
MADDE 24- (1) Her öğrenci için ders seçimi ve lisansüstü eserinin hazırlanması sü-

recinde danışmanlık yapmak üzere Üniversite öğretim üyelerinden bir tanesi, Anabilim/Ana-
sanat Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile “danışman” olarak
görevlendirilir. Üniversitede o alanda uzman bir öğretim üyesi yok ise diğer yükseköğretim
kurumlarından aynı alanda uzman olan öğretim üyeleri de danışman olarak görevlendirilebilir.
Sanatta yeterlik programları ile tezsiz yüksek lisans programlarında, doktora/sanatta yeterlik
unvanına sahip olan öğretim görevlileri de danışman olarak görevlendirilebilir. Danışmanın
görevlendirilmesi tezli/tezsiz yüksek lisans programları için birinci yarıyılın sonuna kadar, dok-
tora/sanatta yeterlik programları için ikinci yarıyılın sonuna kadar Anabilim/Anasanat Dalı
Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yapılır. Danışmanın talebi ve
onayı ile Enstitü Yönetim Kurulu kararı sonucunda danışman değişikliği yapılabilir. Danışman
değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(2) Diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, tıp ve veterinerlik bünyesindeki anabilim
dalları hariç olmak üzere, öğretim üyelerinin doktora programlarında tez yönetebilmeleri için
başarıyla tamamlanmış en az bir adet yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir. 

(3) Danışmanın talebi, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü
Yönetim Kurulunun onayına istinaden en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmak
kaydı ile Üniversite içinden veya dışından ikinci bir danışman görevlendirilebilir, aynı usulle
görevlendirilmesi iptal edilebilir ve yeni bir ikinci danışman görevlendirilebilir. İkinci danış-
man, Enstitüye yazılı olarak başvurarak danışmanlıktan çekilebilir. Yurt içindeki veya yurt dı-
şındaki yükseköğretim kurumları ile ortak yürütülen lisansüstü programlarda ikinci danışmanın
görevlendirilmesi ilgili protokol hükümlerine göre yapılır. 

(4) Yükseköğretim üst kurullarına, bunlara bağlı kurumlara veya diğer yükseköğretim
kurumlarına geçen ya da emekliye ayrılan veya Üniversiteden istifa eden öğretim elemanları,
Enstitüye bir ay içinde yazılı olarak başvurmaları halinde, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlı-
ğının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile danışmanlığa devam edebilirler. Aksi tak-
dirde bu sürenin dolmasıyla birlikte Anabilim Dalı Başkanlığı önerisi ile  bir ay içinde yeni bir
danışman görevlendirilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştir-
mez.

(5) Danışmanın altı aydan daha uzun süreyle il veya yurt dışında görevlendirilmesi ya
da altı aydan daha uzun süreli sağlık raporu alması halinde, öğrencinin başvurusu ve Anabi-
lim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi üzerine bir ay içinde yeni bir danışman görevlendirilir. 

(6) Danışmanın Enstitüye gerekçeli olarak başvurması halinde, görevlendirilmesi Ana-
bilim Dalı Başkanlığının onayı Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile iptal edilebilir ve Anabi-
lim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi üzerine bir ay içinde yeni bir danışman görevlendirilir. 
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(7) Öğrenci, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına gerekçeli olarak başvurarak danış-
man değişikliği talep edebilir. Bu durumda Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi üze-
rine bir ay içinde yeni bir danışman görevlendirilir. 

Yeterlik sınavı 
MADDE 25- (1) Yeterlik sınavı, doktora programlarında derslerini ve seminerini ta-

mamlayan öğrencinin, alanındaki temel konular ve kavramların yanı sıra, hazırlayacağı tez ile
ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılır. 

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki defa yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavları
Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yapılır. Yeterlik sı-
navında başarısız olan öğrenci, en erken altı ay sonra yeterlik sınavına yeniden girebilir. 

(3) Derslerini ve seminerini tamamlayan öğrenci yeterlik sınavına girebilir. Ayrıca, yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavına
bu süreler içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(4) Yeterlik sınavları, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarının anabilim/anasanat dalı
bünyesindeki bilim dallarını/programları dikkate alarak yaptıkları teklif ve Enstitü Yönetim
Kurulunun kararı ile belirlenen beşer kişilik doktora yeterlik komiteleri tarafından düzenlenir.
Komite üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren üyeler aynı usulle tekrar gö-
revlendirilebilir. 

(5) Yeterlik sınavı jürisi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenir. Jüri, en az ikisi Üniversite
kadrosunun dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, Üni-
versite dışından olmak kaydıyla iki yedek üye belirlenir. Danışmanın oy hakkının olup olmadığı
hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmana oy hakkı tanınmaması halinde, jüri
danışman dahil altı üyeden oluşur. 

(6) Jüri, Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan tarihte üye tam sayısı ile toplanarak ye-
terlik sınavını yapar. Asıl üyelerin katılamaması halinde yedek üyelerin katılımı sağlanır.  

(7) Sınav, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Her iki sınavın ağırlığı
%50’dir. Her iki sınav ortalaması 100 üzerinden en az 80 (80/100) olan öğrenci başarılı sayılır.
Yazılı sınavdan 50’nin altında not alan öğrenci sözlü sınava kabul edilemez. Yazılı sınavda ba-
şarılı olan öğrenci üç gün içinde sözlü sınava alınır. 

(8) 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. Yazılı sınav süresi en az 60 en çok 120 dakika, sözlü sınavların süresi, her
bir aday için 45 dakikadan az 120 dakikadan fazla olamaz. Yazılı ve sözlü sınavlar tutanakla
kayıt altına alınır. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki performansını birlikte değerlen-
dirir, başarılı veya başarısız olduğuna en az üye tam sayısının çoğunluğu ile karar verir. Ancak,
sınavın herhangi bir aşamasına girmeyen veya herhangi bir aşamasında başarısız bulunan öğ-
renci yeterlik sınavında başarısız kabul edilir. Öğrencinin yeterlik sınavında başarısız bulunması
halinde, öğrencinin başarısız olduğu görüşünde olan jüri üyesi veya üyeleri yeterlik sınav tu-
tanağına ek olarak gerekçeli kişisel raporunu yazar ve imzalayarak yeterlik sınav tutanağına
ekler. 

(9) Sınavda başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda
da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(10) Jüri, sınavda başarısız bulunan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile,
doktora programındaki derslerin toplam kredi/AKTS miktarının üçte birini geçmemek şartıyla
ek ders/dersler almasına karar verebilir. Bu durumda öğrencinin hangi dersleri alacağı, jürinin
tavsiyesi dikkate alınarak Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
kararı ile belirlenir. Söz konusu dersler transkriptte görünür, fakat GNO hesaplamasına dahil
edilmez. Bu dersleri 16 ncı maddede belirtilen azami süreler içinde başarı ile veremeyen öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
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(11) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.

(12) Yeterlik sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarının
izlemesine açık olarak gerçekleştirilir. Ancak, jüri kararını kapalı görüşme yaparak belirler. 

ALTINCI BÖLÜM
İzleme Komitesi, Lisansüstü Eser Önerisinin Savunulması, Savunma Sınavı 

Jürisi ve Lisansüstü Eserin Sonuçlandırılması

İzleme komitesinin oluşturulması ve işleyişi 
MADDE 26- (1) Doktora programlarında yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler ile

sanatta yeterlik programında ders dönemini başarı ile tamamlayan öğrenciler için danışmanın
tavsiyesi dikkate alınarak Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun kararı ile bir ay içinde İzleme Komitesi oluşturulur. Komite, danışmanın yanı sıra
biri anabilim/anasanat dalı içinden, diğeri anabilim/anasanat dalı dışından veya Üniversite dı-
şından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışman, Komite toplantılarına oy
hakkı olmaksızın katılabilir. Sanatta yeterlik programlarında, doktora/sanatta yeterlik unvanına
sahip öğretim görevlileri de ikinci danışman olarak Komitede görevlendirilebilir. 

(2) Komite, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda en az
iki defa toplanarak öğrencinin yaptığı çalışmaları değerlendirir. Ancak, komitenin birbirini iz-
leyen iki toplantısı arasındaki süre üç aydan kısa olamaz. 

(3) Komite toplantısına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan öğrenci, izlemenin
o dönemi için başarısız kabul edilir. Komite tarafından birbirini takip eden iki toplantıda veya
üç farklı toplantıda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.  

(4) İzleme Komitesinin çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulunca
belirlenir. 

(5) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Anabilim/Anasanat
Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabi-
lir.

Lisansüstü eser önerisinin savunulması 
MADDE 27- (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler ile sanatta yeterlik

programının ders döneminde başarılı olan öğrenciler; hazırlayacakları lisansüstü eserin amacını,
yöntemini, ilgili kaynakları ve çalışma planını kapsayan öneriyi, en geç altı ay içinde İzleme
Komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, lisansüstü eser önerisini, sözlü savunma
tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.  

(2) Komite, öğrencinin savunduğu lisansüstü eser önerisi hakkında üye tam sayısının
en az salt çoğunluğunun oyu ile “kabul”, “düzeltme” veya “ret” kararı alır. 

(3) Düzeltme kararı alınması halinde, düzeltme için en fazla üç ay süre verilir. Öğrenci,
verilen sürenin sonunda lisansüstü eser önerisini Komitede tekrar savunur. Komite, öğrencinin
savunduğu öneri hakkında üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun oyu ile kabul veya ret
kararı alır. Lisansüstü eser önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya lisansüstü
eser konusu seçebilir. Danışmanın değiştirilmesi halinde yeni danışmanın, mevcut danışmanla
devam edilmesi halinde mevcut danışmanın talebine istinaden, izleme komitesi üyelerinde de-
ğişiklik yapılabilir. 

(4) Danışmanı değiştirilmeyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve/veya lisansüstü eser
konusu değişen öğrenci ise, lisansüstü eser önerisi için altı ay içinde tekrar savunmaya girer.
Bu süreler öğrencinin azami süreleri içinde olup, bu durumdaki öğrenciye azami süreyi aşacak
şekilde ek süre verilemez. Lisansüstü eser önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. 
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(5) Geçerli bir mazereti olmaksızın bu maddede belirtilen sürelerde lisansüstü eser öne-
risi savunmasına girmeyen öğrenci başarısız sayılarak lisansüstü eser önerisi reddedilir.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci en erken bir dönem sonra tez izleme yapabilir. 
Lisansüstü eserin hazırlanması 
MADDE 28- (1) Yüksek lisans programlarında öğrencinin danışmanıyla birlikte belir-

lediği lisansüstü eser önerisi, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından ikinci yarıyılın
sonuna kadar Enstitüye bildirilir. Öneri, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir. 

(2) Lisansüstü eserin hazırlanması sürecinde aralıklı üç yarıyıl veya aralıksız iki yarıyıl
kayıt yaptırmayan öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yeni bir lisansüstü eser önerisi
hazırlar. 

(3) Lisansüstü eseri, danışmanın/izleme komitesinin gözetimi, yönlendirmesi ve dene-
timi altında öğrenci tarafından, yetkili birimlerce belirlenmiş kurallara uygun olarak hazırlanır. 

(4) Lisansüstü eseri, programın eğitim dilinde hazırlanır. Fakat eğitim dili Türkçe olan
bir programa devam eden öğrencinin talebi ve yüksek lisans programlarında danışmanın, dok-
tora/sanatta yeterlik programlarında izleme komitesinin uygun görmesi halinde; lisansüstü eseri
İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça dillerinden birinde de hazırlanabilir. Ancak, danış-
manın ve savunma sınavı jüri üyelerinin, söz konusu yabancı dilde eğitim yapan bölümlerde
kadrolu öğretim üyesi olabilmek için aranan yabancı dil şartını karşılayacak niteliğe sahip ol-
maları gerekir. Türkçeden başka bir dilde hazırlanan lisansüstü eserde en az üç bin kelimelik
bir Türkçe özete de yer verilir. 

(5) Eğitim dili Türkçe olan programlarda, lisansüstü eserinin Türkçeden başka bir dilde
hazırlanması halinde, Enstitü Yönetim Kurulunun gerekli görmesi durumunda, savunma jürisi
tarafından onaylanmış nüshanın Türkçeye aynen tercümesi de Enstitüye teslim edilir. Öğrenci
bu şartı yerine getirdikten sonra geçici mezuniyet belgesini/diplomasını alabilir. 

Savunma sınavı jürisinin oluşturulması 
MADDE 29- (1) Savunma sınavı jürisi, danışmanın tavsiyesine istinaden

Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile görev-
lendirilir.  

(2) Tezli yüksek lisans programlarında jüri, biri öğrencinin danışmanı, asıl üyelerden
en az biri Üniversite kadrosunun dışından olmak üzere üç asıl ve biri Üniversite kadrosunun
dışından, biri Üniversite kadrosundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin
beş öğretim üyesinden oluşturulması halinde, asıl üyelerin en az iki tanesi ve yedek üyeler
diğer yükseköğretim kurumlarının kadrolu öğretim üyelerinden oluşturulur. İkinci danışman
oy hakkı olmaksızın savunma sınavına katılabilir. 

(3) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise üçü öğrencinin izleme komitesinde
yer alan öğretim elemanları ve en az ikisi Üniversite kadrosu dışından olmak üzere beş öğretim
üyesinden oluşur. Ayrıca, Üniversite dışından olmak kaydıyla iki yedek üye belirlenir. Danış-
manın oy hakkının olup olmadığına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hak-
kının olmaması halinde, jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Sanatta yeterlik programlarında
oluşturulan jürilerde doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlileri de jüride yer
alabilir. İkinci danışman oy hakkı olmaksızın savunma sınavına katılabilir. 

(4) Jüri, Enstitü Yönetim Kurulunun ilgili kararından itibaren iki ay içinde, üye tam sa-
yısı ile toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Asıl üyelerin katılamaması halinde, yedek
üyelerin katılımı sağlanır. 

Lisansüstü eserin sonuçlandırılması 
MADDE 30- (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci, dönem projesi dersinin

alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje vermek
zorundadır. Danışman dönem projesinin başarılı olduğuna karar verirse, sonucu OİS’e girer.
Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. 

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarında savunma sınavına girilebilmesi için öğren-
cinin, lisansüstü eserinden ürettiği, İstanbul Topkapı Üniversitesi adresli, en az bir çalışmanın
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hakemli bilimsel toplantıya/yayına kabul yazısı alınmış olmalı veya lisansüstü eserin konusunu
içeren en az bir sanat/tasarım çalışması sergilenmiş olmalı ya da sergiye kabul yazısı alınmış
olmalıdır. Yayının/eserin veya sanat/tasarım çalışmasının yayımlanmış nüshasının üzerinde ve-
ya sergiye/gösterime dair akademik metinlerde ve basılı materyallerde, danışmanların da adı
yer alır. Lisansüstü eserin bölümleri, savunma sınavından önce makaleler veya kitap bölümleri
halinde yayımlanabilir. Ancak, bu durumda söz konusu yayınların, ilgili lisansüstü eserin bö-
lümleri olduğu hususu, yayımlanmış nüsha üzerinde açıkça belirtilmelidir.  

(3) Tezli yüksek lisans programlarında, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi,
Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile doktora/sanatta yeterlik programlarında olduğu
gibi lisansüstü eserinden üretilen yayın şartı getirilebilir.  

(4) Üniversitenin adının yayınlar/eserler, sanat tasarım çalışmaları, basılı ve görsel ma-
teryaller ile yazışmalarda gösterilmesi mecburidir. Bu şartı yerine getirmeyen öğrencinin li-
sansüstü eseri savunma sınavına alınamaz.  

(5) Enstitü, ikinci ve üçüncü fıkralara istinaden şart koştukları yayınlar/eserler, sergiler
ve diğer çalışmalar hakkında, münhasıran bilimsel/sanatsal kaliteyi artırmak amacıyla Enstitü
Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile nitel ve nicel ek kriterler ve şartlar getirebilir. 

(6) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrenci, lisansüstü eser önerisinin kabul
edildiği tarihten sonra yapılan en az üç farklı izleme komitesi toplantısına girmiş ve son top-
lantıda lisansüstü eseri hakkında “savunulabilir” kararı alınmış olmalıdır. 

(7) Tezli yüksek lisans programlarında danışman, doktora ve sanatta yeterlik program-
larında ise izleme komitesi tarafından “savunulabilir” bulunan lisansüstü esere ilişkin intihal
raporu, danışman tarafından hazırlanır. Eserde intihal yapıldığı tespit edilirse, gerekli düzelt-
melerin yapılması öğrenciden talep edilir. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen öğrenci savunma
sınavına giremez. İntihal denetimine ilişkin usul ve esaslar, Enstitü Kurulu tarafından düzen-
lenir. 

(8) Öğrenci, yedek üyeler de dahil olmak üzere jüri üyelerinin tamamına, eserin danış-
man/izleme komitesi tarafından savunulabilir bulunan nüshasını, savunma sınavı tarihinden
en geç on gün önce teslim eder. Savunma sınavı, lisansüstü eserin sunulması ve soru-cevap
bölümlerinden oluşur. Öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanları savunma
sınavını izleyebilir. Ancak, jüri eser hakkındaki kararını kapalı görüşme yaparak belirler. 

(9) Jüri eser hakkında en az salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret
kararının verilmesi halinde, ret kararı veren her üyenin ayrı ayrı kişisel gerekçeli raporunu im-
zalayarak tez savunma tutanağına eklenmesiyle oluşturulan rapor Enstitüye teslim edilir. Kabul
oyu kullanan üye/üyeler, rapora “karşı görüş” gerekçesini ekler. Lisansüstü eseri hakkında ret
kararı verilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(10) Lisansüstü eseri hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, talep edilen düzeltmeleri
tamamlayarak, karar tarihinden itibaren programın azami süresini aşmayacak şekilde, tezli
yüksek lisans programlarında en geç üç ay içinde, doktora ve sanatta yeterlik programlarında
ise en geç altı ay içinde tekrar savunmaya girer. Bu savunma sınavında da eseri hakkında ret
kararı verilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(11) Lisansüstü eseri hakkında oy çokluğu ile kabul kararının verilmesi halinde, ret oyu
kullanan üye/üyeler, ayrı ayrı kişisel gerekçeli raporlarını yazıp imzalayarak tez savunma tu-
tanağına eklerler. 

(12) Savunma sınavına ait tutanaklar, tez danışmanı tarafından sınav tarihinden sonraki
üç iş günü içinde Enstitüye teslim edilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Disiplin İşlemleri, Kayıt Dondurma, Kayıt Silme, Mezuniyet ve Diploma

Disiplin işlemleri 
MADDE 31- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülür. 
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(2) Disiplin cezası nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencinin uzaklaştırma sü-
resi, azami öğrenim süresinin hesaplanmasında dikkate alınır. 

Kayıt dondurma 
MADDE 32- (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin ortaya çıkması veya öğrenci tarafından

belgelendirilmesi halinde, öğrencinin kaydı Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile dondurabilir:  
a) Hastaneden alınan heyet raporu ile belgelenmiş sağlık sorunu. 
b) YÖK kararı ile öğrenime ara verilmesi. 
c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olması. 
ç) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhri hısımlarının ağır/acil hastalığı dolayı-

sıyla onlara bakacak başka kimsenin bulunmaması ya da birinci dereceden kan yahut sıhri hı-
sımlarının bulunmaması nedeniyle kardeşinin ağır/acil hastalığı dolayısıyla ona bakmak mec-
buriyetinde bulunması. 

d) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması. 
e) Tutukluluk hali. 
f) Öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mah-

kumiyet hali. 
g) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhri hısımlarının birinin şehit olması veya

bakıma muhtaç olacak şekilde yaralanarak gazi olması. 
ğ) Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer nedenler. 
(2) Kayıt dondurma talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için, öğrencinin ders kay-

dını ilgili yıl/yarıyıl için yaptırmış olması ve birinci fıkrada belirtilen nedenlerden herhangi bi-
rinin ortaya çıktığı tarihten itibaren yirmi gün içinde kayıt dondurma talebiyle doğrudan veya
kanuni temsilcisi vasıtasıyla Enstitüye başvurması gerekir. 

(3) Bir seferde azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek
lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır.
Kayıt dondurma nedeninin devam etmesi veya birinci fıkrada yer alan başka bir nedenin ortaya
çıkması halinde, kayıt dondurma süresi aynı usulle uzatılabilir. Askerlik, tutukluluk ve mah-
kûmiyet durumlarında ise, bu hallerin süresi kadar kayıt dondurulabilir. 

(4) Kayıt donduran öğrenci derslere devam edemez ve sınavlarına giremez. Kayıt don-
durma halinde izinli sayılan süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Öğrenci, mazeretinin kayıt dondurma süresinden önce sona ermesi halinde, Enstitü
tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir. Ancak
bu talep ara sınav tarihlerini aşamaz. 

Kayıt silme 
MADDE 33- (1) Aşağıda belirtilen hallerde Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğ-

rencinin kaydı silinir: 
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olmak. 
b) Yetkili sağlık kurumu tarafından verilen sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar

nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılmış olmak. 
c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapmış olmak. 
ç) Kesin kayıt işlemini usulüne uygun olarak yaptırmamak. 
d) Kesin kayıt hakkı kazanmadığı sonradan anlaşılmak. 
e) Kesin kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmamakla birlikte Enstitü Yönetim Kuru-

lunca mazereti kabul edilmemek. 
f) 2547 sayılı Kanunda belirtilen ve kayıt silmeyi gerektiren diğer hallerdeki öğrenci-

lerden olmak. 
(2) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılamaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin ken-

disinin veya kanuni temsilcisinin yazılı müracaatı gerekir. 
(3) Kaydı silinen öğrencilere, talepleri halinde Enstitüde aldıkları dersleri ve bunlara

ait not durumlarını gösteren belge verilir. 
(4) Mezun olma yükümlülüğünü yerine getirmediği için kayıtları silinen öğrencilerin

ücretleri iade edilmez.
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Mezuniyet ve diploma 
MADDE 34- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getiren öğrenci, ka-

yıtlı olduğu programın diplomasını alarak mezun olma hakkını kazanır. 
(2) Mezuniyet tarihi, sınav jürisinin kararının Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanması

şartıyla, tezli yüksek lisans programları ile doktora ve sanatta yeterlik programlarında lisansüstü
eserin savunma sınavında başarılı bulunduğu tarihtir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise
öğrencinin bütün yükümlülüklerini başarı ile yerine getirdiği ve bu durumun Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından onaylandığı tarihtir. 

(3) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında lisansüstü eserin jüri
tarafından onaylanmış iki nüshasının, savunma sınavının yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde
basılı olarak ve/veya elektronik ortamda Enstitüye ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığına teslim edilmesi gerekir. Ayrıca YÖK Ulusal Tez Merkezine veri girişi yapılarak
veri giriş formu Enstitüye teslim edilmelidir. Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin yazılı olarak
talep etmesi halinde, lisansüstü eserin teslim edileceği süreyi en fazla bir ay uzatabilir. Lisansüstü
eserini teslim etmeyen öğrenciye diploma/geçici mezuniyet belgesi verilmez, öğrencilik hak-
larından yararlandırılmaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(4) Lisansüstü eserin jüri tarafından onaylanmış nüshasının Enstitüye teslim edildiği
tarihten itibaren üç ay içinde eserin bir kopyası Enstitü tarafından YÖK'e iletilir. 

(5) Yetkili kurum, kuruluşlar veya birimler tarafından aksine bir karar alınmadıkça, li-
sansüstü eserler elektronik ortamda erişime açık tutulur. 

(6) Tezli yüksek lisans programlarında, tezi hakkında ret kararı verilen öğrenciye; Ens-
titüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının şartlarını yerine getirmesi ve talepte bulunması kaydıyla, Anabilim/Anasanat Dalı Baş-
kanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının bulunmaması halinde, söz konusu alanda
tezsiz yüksek lisans programının YÖKSİS’te yarı pasif olarak tanımlanması amacıyla durum
YÖK’e bildirilir ve programın YÖKSİS’te tanımlanması sonrasında, ilgili öğrenciye tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.  

(7) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciye; kre-
dili derslerde, proje ve benzeri şartlarda başarılı olması ve tezini/sanatta yeterlik çalışmasını
sonuçlandıracak durumda olmaması kaydıyla, Enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisansı-
nın bulunması ve söz konusu programın diğer gereklerini yerine getirmiş olması halinde, talepte
bulunmasına istinaden Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

(8) Diploma, Üniversitenin mezuniyet belgelerine ilişkin düzenlemelerine ve ilgili mev-
zuata uygun olarak hazırlanır. Diplomanın üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü prog-
ramın YÖK tarafından onaylanmış adı yer alır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat 
MADDE 35- (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konular hakkında Enstitü tarafın-

dan e-posta, kısa mesaj, kurumsal internet sayfası veya öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılan
duyurular ve ilanlar öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır. Öğrencilere e-posta adresi üzerinden ya-
pılan duyurularda, kesin kayıt aşamasında Üniversite tarafından öğrenci adına açılan Üniversite
uzantılı e-posta adresi esas alınır. Öğrenciye yapılacak yazılı tebligatlarda öğrenci tarafından
ilgili Enstitüye yazılı olarak beyan edilmiş olan en son adres bilgileri kullanılır ve bu adrese
yapılan tebligat, ilgili öğrenciye yapılmış tebligat olarak kabul edilir.
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Hüküm bulunmayan haller, tereddütlü durumlar ve ihtilafların çözümü 
MADDE 36- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

YÖK'ün lisansüstü eğitime ilişkin düzenlemeleri ve kararları, Üniversitenin lisansüstü eğitim
ile ilgili düzenlemeleri, Senato ve Yönetim Kurulunun kararları uygulanır.  

(2) Bu Yönetmelikteki hükümlerin uygulanması sürecinde ortaya çıkabilecek tereddütlü
durumları gidermeye ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir lisansüstü
programa kayıt yaptıran öğrencilerin bu Yönetmeliğe intibakı sürecinde ortaya çıkacak sorun-
ları çözmeye, ilgisine ve görev alanına göre Senato, Yönetim Kurulu, Rektör, Enstitü Kurulu,
Enstitü Yönetim Kurulu ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı yetkilidir. 

(3) Bu Yönetmelikte verilen yetkilerin kullanılması hususunda öğretim üyeleri veya
danışmanlar ile Program/Bilim Dalı Başkanlığı arasındaki ihtilafları çözmeye Anabilim/Ana-
sanat Dalı Başkanlığı, öğretim üyeleri veya danışmanlar ile Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı
arasındaki ihtilafları çözmeye Enstitü Yönetim Kurulu, Program/Bilim Dalı Başkanlığı ile Ana-
bilim/Anasanat Dalı Başkanlığı arasındaki ihtilafları çözmeye Enstitü Yönetim Kurulu, Ana-
bilim/Anasanat Dalı Başkanlığı ile Enstitü Yönetim Kurulu arasındaki ihtilafları çözmeye Ens-
titü Kurulu yetkilidir. İhtilafların çözümü hususunda bu fıkra ile yetki verilen birim, taraflardan
birinin veya her ikisinin yazılı başvurusu halinde, tarafların görüşünü yazılı olarak aldıktan
sonra karar verir. Verilen karar kesin olup, uygulama bu doğrultuda yapılır. 

Diğer hükümler
MADDE 37- (1) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü

eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar baş-
vurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen
bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 38- (1) 25/3/2019 tarihli ve 30725 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/4/2013 tarihli ve 28632 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üç ders sınavı; Üniversitenin Tıp Fakültesi dışında diğer tüm Fakülte ve Yüksek-
okullarında, proje dersleri (Mühendislik Mimarlık Fakültesi proje dersleri), Staj ve/veya Klinik
Uygulama Eğitimi dersleri hariç olmak koşuluyla tüm dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile genel
kültür dersleri için uygulanır. Üç ders sınavı Diş Hekimliği Fakültesinde onuncu yarıyıl sonunda
Klinik Uygulama Eğitimine tam olarak katılıp, pratik uygulamalarını tamamlayan ve ilgili der-
sin yıl sonu veya bütünleme sınavına girme hakkı kazanan öğrenciler için de uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10144 

—— • —— 
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10142 

—— • —— 
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10143 
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İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10152 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10150 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10151 
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İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10155 

—— • —— 
İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10156 
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Sivas 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10181 

—— • —— 
Sivas 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10182 

—— • —— 
Sivas 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10183 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1.000.000 ADET BÜYÜK DOSYA ZARFI (400*280 mm.) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

T.C. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 1.000.000 adet büyük dosya zarfı 

(400*280 mm.) Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi ve zarf numunesine göre, ihale ek şartları 

listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1) İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü 

Satınalma Servisinde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler listesi ve sair 

ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup İşletmemizce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) İşletmemiz banka hesaplarından birine 

yatırmaları gerekmektedir. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik özelikler listesi ve 

ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 

2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 06.09.2022 günü, en geç saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım 

İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 

Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İstekliler ihale konusu 1.000.000 adet büyük dosya zarfın (400*280 mm.) tamamı için 

teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. 

5) Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

6) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

    10077/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İzmir İli Aliağa Belediye Başkanlığından: 
1) Mülkiyetinin tamamı belediyemize ait ilçemiz Bozköy Mahallesi 1452 parsel sayılı 

taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddelerine göre ”Kapalı Teklif Usulü” 
ihale suretiyle 08.09.2022 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen 
toplantı salonunda satışı yapılacaktır. 

Sıra 
No 

Mahalle 
Parsel 

No 
Cinsi Fiili Durumu 

Belediye 
Hissesi 

(m2) 

Tahmini 
Bedel (TL.) 

Geçici 
Teminat 

(TL.) 

İhale 
Saati 

1 Bozköy 1452 Arsa 

Taşınmazda 1 
adet kira 

sözleşmesi 
vardır 

3.003,00 
6.006.000,00-

TL 
180.180,00-

TL 
14:10 

2) İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler 
a) 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak bu ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi 

olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenen teminat ve belgeleri vermek zorundadır. 
b) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin tekliflerini aşağıdaki belgeler ile birlikte kapalı zarf 

içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. İhale katılımında aranacak belgeler şunlardır; 
A-Gerçek kişiler; 
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
2- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi 
3- İkametgâh senedi, 
4- Tebligat için adres beyanı, 
5- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, 
6- Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname, 
7- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,  
8- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği,  
9- Aliağa Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge, 
B-Tüzel kişiler; 
1- Noter tasdikli imza sirküleri, 
2- Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge  
3- Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, noter onaylı 

vekâletname, vekile ait imza beyannamesi, 
4- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,  
5- Tebligat için adres beyanı, 
6- Taşınmazın kabulü ile ilgili Taahhütname, 
7- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,  
8- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği.  
9- Aliağa Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge, 
3) Satıştan dolayı tahakkuk edecek; vergi, resim harç, ilan giderleri peşin olarak tahsil 

edilecek olup tapu tescil giderleri de alıcıya aittir. 
4) İstekliler tekliflerini 07.09.2022 tarih ve saat 17:00’ a kadar Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğüne (Kültür Mahallesi, Lozan Caddesi, No: 47, Aliağa/İZMİR) teslim edeceği gibi aynı 
adrese 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak 
düzenleyecekleri tekliflerini yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar iadeli taahhütlü bir mektupla 
gönderebilir. 

5) İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler idari ve özel şartnamede mevcuttur. 
6) İdari, özel şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebileceği 

gibi 1.000,00 TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale 
dokümanlarının satın alınması zorunludur. 

7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
2886 sayılı Yasa’nın 17 ve 18. maddeleri gereği ilan olunur. 
    10200/1-1 
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TAŞINMAZ (ARSA) SATILACAKTIR 
Kütahya İli Simav Belediye Başkanlığından: 
Madde 1: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan üzerinde 

Otel yapımı için %17’lik inşaatı tamamlanan Taşınmaz (Arsa) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a 
maddesi gereğince önce kapalı teklif zarfı alınarak ve bilahare açık artırmaya dönüştürülmek 
suretiyle satılacaktır. Açık artırma esnasında peyler 10.000,00 TL ve katları şeklinde yapılacaktır. 

Madde 2: İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Simav Belediyesi Encümen Toplantı 
Salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Madde 3: Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarih ve Saati 

Sıra 
No 

Mahalle Ada Parsel m2 
Peşin 

Muhammen 
Bedel TL 

Geçici Teminat 
Bedeli TL 

İhale 
Tarihi 

İhale 
Saati 

1 4 Eylül 84 17 7.902,40 35.000.000,00 1.050.000,00 15.09.2022 14:00 

Madde 4: İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus cüzdan fotokopisi. 
b) İkametgâh belgesi. 
c) Belediye veznesine veya Vakıfbank Simav Şubesi TR470001500158007275269338 

İBAN numarasına yatırdıkları geçici teminat makbuzu/Dekont veya banka geçici teminat mektubu 
(süresiz). 

d) Simav Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı. 
e) Geçici teminatın nakit yatırılması durumunda nakit Geçici teminatın iadesi için 

İsteklilerin Banka Hesap Iban Numarasını belirten dilekçe 
f) Şartname alındı makbuzu. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ücreti karşılığı temin edebilirler. 
g) 5271 sayılı CMK’nun 100. maddesi 3. fıkrasında bahsi geçen suçlar ve 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlar ile FETO ve benzeri terör suçlarından dolayı 
hakkında devam eden bir soruşturma veya kovuşturma evresi olan, ceza almış olan veya almış 
olduğu ceza affa uğramış olan kişi ve kurumlar ihaleye katılamaz, aksi tespit edildiğinde ihaleyi 
almaya hak kazanmış olsa bile fesih sebebidir. 

h) Taşınmaza Ait Satış Şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli 
tarafından imzalanması. 

i) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile İmza 
beyannamesi. 

j) Tüzel kişiler (Şirket, Dernek Vb.) için: 2022 yılında alınmış kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden 
tasdikli yetki belgesi ve/veya imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden 
noter tasdikli vekâletname ile İmza beyannamesi. Dernek Tüzüğünün onaylı sureti, Kooperatif ana 
sözleşmesinin onaylı sureti - Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı sureti - yetkilinin noter 
tasdikli imza beyannamesi. 

k) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin Her birinin 
kendileri ile ilgili maddelerdeki temin edecekleri belgeler. Ortak girişim beyannamesi (İş ortaklığı) 
ile birlikte ortaklarca ortaklık sözleşmesi. 

Madde 5: İhale Dokümanının Görülmesi ve Satın Alınması: 
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00.-TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığı 

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekliler ihale dosyasını 
15.09.2022 tarih ve saat 14:00 a kadar Simav Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü 
adresine elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. 

Adresi : Belediye Hizmet Binası Tabakhane Mah. Belediye Meydanı 
No: 9 Simav / KÜTAHYA 

Telefon ve Faks Numarası : 0 (274) 513 70 07 - 0 (274) 513 70 10 
Elektronik Posta Adresi : baskan@simav.bel.tr 
    9943/1-1 
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STAJYER GİYİM EŞYASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Stajyerlerin Giyim Eşyası Temini işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin 

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

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

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

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 97 - 0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : hasan.gumus@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
 Dosya No : 2231218 
 İKN : 2022 / 853807 
a) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - 2 kalem 
b) Teslim Yeri /  
    İşin Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makine 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 
Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarları / 
ZONGULDAK 

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

ç) Teslim Tarihi/İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim 
gününde teslim edilecektir 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı 
     Bülent Ecevit Caddesi No: 125 / ZONGULDAK 
b) Tarih ve Saati : 13.09.2022 - 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

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

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



28 Ağustos 2022 – Sayı : 31937 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1.  Firmalar teklifleri ile birlikte bir çift ayakkabı ve bir takım kot iş elbisesi numunesi 

ve ilgili ayakkabılara ilişkin tasarım ve kategoriyi içeren güncel (vizeli) TS EN ISO 20345 veya 
EN ISO 20345 Standardına Uygunluk Belgesi ile 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT 
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tip inceleme sertifikası aslını, aslı yerine ihaleden önce İdare tarafından görülerek “aslı İdarece 
görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu belgelerde, teklif edilen ayakkabı 
modelinin ismi geçmelidir. Bu belgeleri olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Ayrıca firmalar TURKAK onaylı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir. 

Ayakkabılar kullanıcıya rahatsızlık vermeyecek (ergonomik) şekilde dizayn ve imal 

edilmiş olacaktır. Ayakkabı malzemesi kullanıcının sağlık ve hijyenine zararlı olmayacaktır. 

İstekliler teklif ekinde ayakkabılar için, riskli kimyasallar içermeyen ve zararlı kimyasal 

salınımında bulunmadığına dair 1907/2006 EC Yönetmeliğine göre REACH Sertifikasını veya 

beyanını vereceklerdir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve ürün bilgi formlarını teklifleri 

ile birlikte vereceklerdir. 

AT Tip İnceleme Sertifikası uluslararası akredite olmuş kuruluşlar tarafından verilmiş 

olacaktır. 

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

olanıdır. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif 

verilmeyecektir 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Fiyat avantajı uygulanmayacaktır 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 10076/1-1 
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MUHTELİF ÇELİK MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif Çelik Malzeme 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

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

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
     Satınalma Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 90 - 0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

Caddesi) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : nurettin.yildiz@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2215048 
b) İKN : 2022/851946 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Muhtelif Çelik Malzeme-96 kalem 
ç) Teslim Yeri/ 
    İşin Yapılacağı Yer : İlgili müessese ve işletme müdürlükleri ambarlarıdır. 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak 
işe başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim 
süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : Teslim süresi 60 gündür. 
f) Şartname Bedeli : 250,00 TL. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b) Tarih ve saati : 10.10.2022 Saat 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

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

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



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 2022 – Sayı : 31937 

 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 
şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 
4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

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

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 



28 Ağustos 2022 – Sayı : 31937 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1.  Firmalar, bu şartnamede belirtilen malzemeler için teklif verdiği malzeme grubuna ait 

örnek olarak sertlik ve kimyasal bileşimleri gösteren (TS EN veya DIN EN 10204:2004 Tip 3.1’e 

göre) test raporlarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Firmanın teklifinde belirttiği marka ile 

teslim ettiği malzemelere ait marka aynı olacaktır. Firmalar, teklifleriyle birlikte teklif verdikleri 

malzemelerin üreticilerine ait EN IS0 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir. 

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

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale 

konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul 

edilmeyecektir. 

9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

10- Teklif ve Sözleşme Türü: İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kaleminin miktarı ile iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme)saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: İdari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece 

yerli isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

17- Diğer Hususlar. 

İlan olunur. 10078/1-1 
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MUHTELİF DÖKÜM ALAŞIM ELEMANLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif Döküm Alaşım Elemanları Temini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 

Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre” Açık İhale Usulü “ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 

b)Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 

c)Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 4784 - 0372 259 1900 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

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

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi  

     Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : cavit.ates@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın 

a) Dosya No : 2248049 

b) İKN : 2022/851431 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : 7 Kalem (Döküm Alaşım Elemanları) 

ç) Teslim Yeri /  

    İşin Yapılacağı Yer : Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ambarıdır. 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak 

işe başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim 

süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : Firmalar Muhtelif Döküm Alaşım Elemanları 30 takvim 

günü içinde teslim edeceklerdir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 19.09.2022 Pazartesi - saat 15.00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

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

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

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

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

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

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

iş ortaklığı beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

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

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

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

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

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

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

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

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

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

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
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sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

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

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

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

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

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

8- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 10123/1-1 
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MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTERMEK İSTEYEN 

YATIRIMCILARA DUYURU 

Ticaret Bakanlığından: 

KONU: Mersin Serbest Bölgesinde Bulunan Bakanlığımız Tasarrufundaki Taşınmazın 

Faaliyet Ruhsatı Süresince Kullanıma Verilmesine Yönelik Teklif Toplama İlanı 

1. İş bu duyuru, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 450’nci maddesinin birinci 

fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5, 12 ve 13 ’üncü 

maddeleri, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 2, 7, 8, 11, 24, 25, 26, 41/(d-4), 46 ve 

Geçici 4 ’üncü maddeleri, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nün 2019/4 sayılı Serbest 

Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Kiralanması, Devri, Satışı ve Yıkımına İlişkin 

Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

2. Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Karaduvar SB Mahallesi Mersin Serbest Bölgesinde 

bulunan, aşağıdaki listede belirtilen üst yapı; Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ile 

müracaatta bulunmak ve Amerikan Doları olarak belirtilen aşağıdaki muhammen bedeller 

üzerinden, kapalı zarf içinde fiyat teklifi alma yoluyla, 2019/4 sayılı Genelgede belirtilen suretle, 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna bağlı mevzuat kapsamında Ticaret Bakanlığı 

tarafından verilmiş veya verilecek Faaliyet Ruhsatına bağlı olarak, Faaliyet Ruhsat süresince ve 

bu Faaliyet Ruhsatında belirtilen faaliyetler kapsamında kullandırılmak amacıyla yatırımcıların 

kullanımına verilecektir. 

KULLANIMA VERİLECEK ÜST YAPIYA İLİŞKİN TABLO 

SIRA 

NO 

ÜST 

YAPI 

NO 

ADA/PARSEL 
KAT 

BİLGİSİ 

PARSEL 

(m2)* 

ÜSTYAPI 

(m2) 

ÜST YAPI 

BEDELİ 

(Muhammen 

Bedel) (ABD 

DOLARI) 

ÖDEME 

KOŞULLARI 

1 

104 

İskân 

Nolu Üst 

Yapı 

M ADA 2/3, 3/1 

PARSEL 
1 KATLI 2.651 2.015 323.566 PEŞİN 

* Üstyapının bulunduğu açık alana ilişkin olarak, Bölge Kurucu ve İşleticisi Şirket ile kira sözleşmesi akdedilmesi ve 

Bakanlık tarafından onaylanan tarifeler üzerinden yıllık arazi kirası ödemesi yapılması gerekmektedir. 

3. Açıklamalar: 

a) Başvuru için gerekli bilgiler Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilecektir. 

Başvuru, ABD Doları bazında kapalı zarf içindeki fiyat teklifi ve gerekli belgeler ile Mersin 

Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılacaktır. 

b) Üst yapıda, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna bağlı mevzuata uygun 

faaliyetlerde bulunulması zorunludur. Teklif sahibi, Serbest Bölgeler mevzuatı ile ilgili her türlü 

araştırmayı yapmak, bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür. 

c) Başvuru süresi, bu ilanın yayımlandığı tarihte başlar ve 30'uncu gün mesai saati 

bitiminde sona erer. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar Bölge Müdürlüğünce işleme 

alınmaz. 

d) Değerlendirme, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü tarafından 

oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından 2019/4 sayılı Genel Müdürlük Genelgesi 

çerçevesinde yapılacaktır. 
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e) İş bu duyuru kapsamı işlemler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. 
Değerlendirme Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle işlemleri iptal edebilir. 
Değerlendirme Komisyonunun bu kararına itiraz edilemez. 

f) Teklif sahibi talip olduğu üstyapıyı, mevcut hukuki ve fiili durumu ile görmüş, her 
türlü araştırmayı yaparak üst yapıyı mevcut ve yasal durumuyla kabul etmiş sayılır. Teklif sahibi, 
üst yapıdaki eksiklik, ilan edilen özelliklerinden farklılık ve sair nedenlere dayalı her türlü talep, 
itiraz ve benzeri haklarından feragat etmiş sayılır. 

BAŞVURU ADRESİ: 
T.C. Ticaret Bakanlığı 
Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü 
Karaduvar SB Mah. Serbest Bölge Meydanı No: 2 
33020 Akdeniz / MERSİN 
TEL  : 0 324 2387590 
FAKS : 0 324 2387599 
E-MAİL : mersinsbm@ticaret.gov.tr 
KEP  : mersinsbm@hs01.kep.tr 
    10051/1-1 

—— • —— 
AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE DİKİLİ AĞAÇ 

SATILACAKTIR 
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Bayramiç OİM  
İhale Tarihi : 07/09/2022 // İhale Saati: 14:00 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S. 

No: 
Şefliği Cinsi 

Bölme 

No 

Parti 

No 
Adet m3/Ster 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat (TL) 

1 
EVCİLER ORMAN 

İŞLETME ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
212 671 5.188 6.648,455 1.332,00 265.672,00 

2 
YAĞCILAR ORMAN 

İŞLETME ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
74 672 4.625 4.539,582 845,00 115.078,00 

3 

KUŞAKLICA 

ORMAN İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
97 673 5.693 4.171,193 1.023,00 128.014,00 

4 
GÖKÇEİÇİ ORMAN 

İŞLETME ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
89 674 6.984 4.415,457 908,00 120.277,00 

5 

KUŞAKLICA 

ORMAN İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
75 675 1.385 1.250,032 1.077,00 40.389,00 

TOPLAM: 5 23.875 21.024,719 5.185,00 669.430,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/ adreslerinden 
temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR5500010000 
77094996885001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0286 773 11 03 (2313 - 2332) - 0535 697 6135 - ALİ ÇAĞDAŞ FELEK 
    10185/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 

HAVA ARACI CİDDİ OLAYI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

EP-MNP tescil işaretli, hava aracının, 24.12.2015 tarihinde, İstanbul Atatürk Havalimanı 

S-6 uçak park yerine yanaşırken park pozisyonunda duramayıp, park halinde bulunan HAVAŞ’a 

ait araca çarpması neticesinde hava aracı ciddi olayı meydana gelmiştir.  

Söz konusu hava aracı ciddi olayı ile ilgili olarak, “Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve 

İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiş ve 

Başkanlığımız internet sitesinde yayınlanmıştır. 

    10220/1-1 

—— • —— 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

hükümleri uyarınca 3 Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Fakülte / 

Yüksekokul 

Bölüm / 

Program 

Öğretim 

Elemanı 
Alanı 

ALES/YDS 

Eş Değeri 

Puanı 

ALES 

Puan 

Türü 

Ek 

Açıklamalar 

Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 
1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ALES: 70 SAY Öğr.Gör. 

İlk ve Acil 

Yardım 
1 

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 

alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans 

mezunu olmak 

ALES: 70 SAY Öğr.Gör. 

Tıbbi 

Laboratuvar 

Teknikleri 

1 

Biyoloji, Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, 

Embriyoloji, Klinik Embriyoloji, Histoloji ve 

Embriyoloji alanlarının birinden en az tezli 

yüksek lisans mezunu olmak 

ALES: 70 SAY Öğr.Gör. 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 

Duyuru Başlangıç Tarihi : 28.08.2022  

Son Başvuru Tarihi : 11.09.2022 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 13.09.2022 

Yazılı Sınav Tarihi : 15.09.2022 

Nihai Değerlendirme Tarihi : 16.09.2022 
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Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi 

içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan 

başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER 

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim 

bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,  

2- YÖK formatlı özgeçmiş. 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi 

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından 

Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)  

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 

8- ALES Belgesi 

9- Yabancı Dil Belgesi 

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.  

12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi. 

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. 

14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel 

Adayı Açık Rıza Metni. 

Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin 

www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde 

olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Aday Başvuruları: 

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi  

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19  

34396 Sarıyer, İstanbul 

Not:  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Mevzuatı  uyarınca  hazırlanan  Aydınlatma  

Metni’ne  https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni  linkinden  erişim  sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 

Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni  linkinden  erişim  sağlanabilmektedir. 

Duyurulur. 

    10158/1-1 
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Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden: 
MÜNHAL BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER 

(Birinci ilan) 
Aşağıda 2021 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan birinci sınıf noterlikler 

münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf 

noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru 
sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde 
değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

S. NO NOTERLİK ADI 
2021 YILI GAYRİ SAFİ 

GELİRİ 
1 ADANA ALTINCI NOTERLİĞİ 3.204.518,07.-TL 
2 ADANA ONALTINCI NOTERLİĞİ 1.769.888,54.-TL 
3 ALANYA İKİNCİ NOTERLİĞİ 2.010.216,77.-TL 
4 ANKARA YİRMİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 2.267.685,72.-TL 
5 ANKARA OTUZBİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.562.940,59.-TL 

Bu Noterliğin ihdas alanı; "Fatih Sultan Mehmet Bulvarının Batıkent Bulvarı ile kesiştiği 
yerden başlayarak, 1803. Cadde ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 1803. Caddenin Batı 
Bulvarıyla kesiştiği yere kadar, buradan devamla Batı Bulvarının Batıkent bulvarıyla kesiştiği 
yere kadar, buradan devamla Batıkent Bulvarının Fatih Sultan Mehmet Bulvarıyla kesiştiği 
yere kadar olan alanda ve alan içine açılan cadde ve sokaklarda olacak şekilde, diğer 
noterlikler ile rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde", şeklinde değiştirilmiştir. 

6 ANKARA KIRKDOKUZUNCU NOTERLİĞİ 2.103.959,06.-TL 
7 ANKARA ELLİBİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.359.481,50.-TL 
8 BAKIRKÖY ONALTINCI NOTERLİĞİ 2.242.838,59.-TL 
9 BAKIRKÖY YİRMİALTINCI NOTERLİĞİ 3.626.878,16.-TL 

10 BAKIRKÖY OTUZSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 2.700.605,23.-TL 
11 BEŞİKTAŞ SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.684.201,94.-TL 
12 BEŞİKTAŞ YİRMİNCİ NOTERLİĞİ 1.133.408,55.-TL 
13 BEŞİKTAŞ YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ 1.597.607,83.-TL 
14 BEYOĞLU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.102.351,51.-TL 
15 BEYOĞLU DOKUZUNCU NOTERLİĞİ 2.129.048,41.-TL 
16 BEYOĞLU ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.384.120,01.-TL 
17 BEYOĞLU KIRKYEDİNCİ NOTERLİĞİ 3.588.220,74.-TL 
18 BEYOĞLU ELLİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.548.583,31.-TL 
19 BEYOĞLU ELLİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.392.533,83.-TL 
20 BEYOĞLU ALTMIŞBİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.395.472,15.-TL 
21 BEYOĞLU ALTMIŞİKİNCİ NOTERLİĞİ 1.545.926,54.-TL 
22 BURSA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.227.325,60.-TL 
23 BURSA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 830.755,68.-TL 
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24 BURSA DOKUZUNCU NOTERLİĞİ 1.973.528,44.-TL 
25 ERZURUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.310.658,00.-TL 
26 ERZURUM BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.767.323,09.-TL 
27 ERZURUM ALTINCI NOTERLİĞİ 1.550.105,26.-TL 
28 EYÜPSULTAN YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.499.296,96.-TL 
29 EYÜPSULTAN ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ 3.057.745,69.-TL 
30 GAZİOSMANPAŞA ONUNCU NOTERLİĞİ 3.028.724,04.-TL 
31 GEBZE İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.674.737,23.-TL 
32 GEBZE SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.558.675,82.-TL 
33 İSTANBUL ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.192.643,73.-TL 
34 İSTANBUL ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.267.986,96.-TL 
35 İSTANBUL ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.471.676,15.-TL 
36 İSTANBUL ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.406.907,31.-TL 
37 İSTANBUL ONALTINCI NOTERLİĞİ 1.342.164,37.-TL 
38 İSTANBUL YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ 1.524.475,33.-TL 
39 İSTANBUL YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.101.288,54.-TL 
40 İSTANBUL YİRMİALTINCI NOTERLİĞİ 1.375.591,45.-TL 
41 İSTANBUL OTUZUNCU NOTERLİĞİ 1.591.151,29.-TL 
42 İSTANBUL OTUZÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.325.201,44.-TL 
43 İSTANBUL OTUZBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.308.550,17.-TL 
44 İSTANBUL OTUZSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.220.614,84.-TL 
45 İZMİR İKİNCİ NOTERLİĞİ 2.259.992,11.-TL 
46 İZMİR YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ 2.390.248,59.-TL 
47 KARTAL ALTINCI NOTERLİĞİ 2.198.618,01.-TL 
48 KARTAL YİRMİALTINCI NOTERLİĞİ 2.568.459,39.-TL 
49 KOCAELİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.170.339,83.-TL 
50 KONYA ALTINCI NOTERLİĞİ 1.908.112,73.-TL 
51 KONYA YEDİNCİ NOTERLİĞİ 3.816.543,35.-TL 
52 MALATYA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 5.008.119,59.-TL 
53 MANİSA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.432.523,02.-TL 
54 SİVAS BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.709.341,45.-TL 
55 ZONGULDAK BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.283.538,03.-TL 

İlan olunur.   10102/1/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden: 
MÜNHAL İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER 

(Birinci ilan) 
Aşağıda 2021 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan ikinci sınıf noterlikler 

münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf ve 

ikinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru 
sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde 
değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır. 
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Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

S. NO NOTERLİK ADI 
2021 YILI GAYRİSAFİ 

GELİRİ 
1 ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   608.141,61.-TL 
2 AFYONKARAHİSAR SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ   949.713,64.-TL 
3 AKÇAABAT İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.458.117,75.-TL 
4 AKSARAY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   591.444,97.-TL 
5 ALİAĞA İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.575.231,38.-TL 
6 AMASYA İKİNCİ NOTERLİĞİ   722.140,59.-TL 
7 AMASYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   883.400,11.-TL 
8 ARDEŞEN NOTERLİĞİ   960.402,14.-TL 
9 ARSUZ NOTERLİĞİ   567.676,82.-TL 
10 BATMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   907.047,44.-TL 
11 BİLECİK İKİNCİ NOTERLİĞİ   697.671,04.-TL 
12 BİSMİL NOTERLİĞİ 1.644.070,02.-TL 
13 BODRUM BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.312.497,04.-TL 
14 BOLU İKİNCİ NOTERLİĞİ   597.805,43.-TL 
15 BOLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   746.648,00.-TL 
16 ÇANAKKALE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ   559.538,98.-TL 
17 ÇANKIRI İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.320.018,29.-TL 
18 ÇARŞAMBA İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.371.138,15.-TL 
19 ÇAYCUMA İKİNCİ NOTERLİĞİ   687.583,76.-TL 
20 ÇİVRİL NOTERLİĞİ 1.443.955,45.-TL 
21 ÇORLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   601.092,52.-TL 
22 ÇORLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ   672.509,83.-TL 
23 ÇUBUK BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.234.734,45.-TL 
24 DERİNCE İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.067.191,23.-TL 
25 DÜZCE YEDİNCİ NOTERLİĞİ   997.546,46.-TL 
26 DÜZCE SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.132.997,29.-TL 
27 EDİRNE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   859.662,95.-TL 
28 EDREMİT İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.084.088,68.-TL 
29 EDREMİT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   512.251,85.-TL 
30 ERGENE NOTERLİĞİ   677.674,52.-TL 
31 GİRESUN İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.028.864,36.-TL 
32 GÖLCÜK İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.149.917,12.-TL 
33 HAKKARİ NOTERLİĞİ 1.064.132,83.-TL 
34 İNEGÖL İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.257.557,67.-TL 
35 KARABÜK İKİNCİ NOTERLİĞİ   831.785,24.-TL 
36 KARACABEY İKİNCİ NOTERLİĞİ   687.853,15.-TL 
37 KARAMAN İKİNCİ NOTERLİĞİ   601.303,50.-TL 
38 KARAMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   786.350,67.-TL 
39 KARASU NOTERLİĞİ 1.689.477,85.-TL 
40 KARS İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.060.859,99.-TL 
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41 KASTAMONU BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.587.141,58.-TL 
42 KEMALPAŞA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   914.746,29.-TL 
43 KIRIKKALE BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.444.895,25.-TL 
44 KÖRFEZ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ   461.365,31.-TL 
45 KUŞADASI İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.586.861,07.-TL 
46 LÜLEBURGAZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ   619.409,35.-TL 
47 MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   573.278,82.-TL 
48 MERZİFON BİRİNCİ NOTERLİĞİ   822.094,12.-TL 
49 NEVŞEHİR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   773.874,99.-TL 
50 NEVŞEHİR BEŞİNCİ NOTERLİĞİ   850.067,12.-TL 
51 NİĞDE İKİNCİ NOTERLİĞİ   742.630,15.-TL 
52 NİZİP BİRİNCİ NOTERLİĞİ   952.933,04.-TL 
53 NURDAĞI BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.556.075,05.-TL 
54 ORDU BİRİNCİ NOTERLİĞİ   772.528,17.-TL 
55 ORDU İKİNCİ NOTERLİĞİ   714.301,48.-TL 
56 OSMANİYE İKİNCİ NOTERLİĞİ 684.047,24.-TL 
57 OSMANİYE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   732.188,69.-TL 
58 OSMANİYE ALTINCI NOTERLİĞİ 1.860.148,21.-TL 
59 OSMANİYE SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.050.583,68.-TL 
60 ÖDEMİŞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.360.184,21.-TL 
61 ÖDEMİŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ   972.936,25.-TL 
62 SALİHLİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.318.809,63.-TL 
63 SERİK BİRİNCİ NOTERLİĞİ   799.315,69.-TL 
64 TARSUS İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.581.261,05.-TL 
65 TARSUS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.192.549,63.-TL 
66 TARSUS ALTINCI NOTERLİĞİ 1.081.811,75.-TL 
67 TATVAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.863.570,46.-TL 
68 TEKİRDAĞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   895.815,69.-TL 
69 TERME İKİNCİ NOTERLİĞİ   865.233,93.-TL 
70 TOKAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ   871.210,49.-TL 
71 TOKAT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.323.610,51.-TL 
72 TORBALI İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.186.137,22.-TL 
73 UZUNKÖPRÜ BİRİNCİ NOTERLİĞİ   444.224,73.-TL 
74 VAN İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.580.006,61.-TL 
75 YALOVA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ   962.794,93.-TL 
76 YALOVA YEDİNCİ NOTERLİĞİ   828.065,63.-TL 

İlan olunur.   10102/2/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden: 

MÜNHAL ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER 
(Birinci ilan) 

Aşağıda 2021 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan üçüncü sınıf noterlikler 
münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf, ikinci 
sınıf, üçüncü sınıf noterlerden ve noterlik belgesi sahiplerinden bu noterliklere atanmaya istekli 
olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde 
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yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile 
başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de 
yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan 
Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme 
talepleri dikkate alınmayacaktır. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme 
işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 10.000’in altında olan belge sahiplerinin 
başvurularına Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, 
kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup 
olmadığına ilişkin belge ile 7 nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların 
kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik 
belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan belge sahiplerinin istemi dikkate 
alınmayacaktır. 

SIRA NO NOTERLİK ADI 2021 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 
1 ADALAR NOTERLİĞİ 554.345,79.-TL 
2 AKÇAKOCA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 634.616,89.-TL 
3 AKÖREN NOTERLİĞİ   96.968,20.-TL 
4 ALAÇAM NOTERLİĞİ 553.712,15.-TL 
5 ALTINÖZÜ NOTERLİĞİ 515.541,52.-TL 
6 ARAPGİR NOTERLİĞİ 125.202,58.-TL 
7 ASLANAPA NOTERLİĞİ   96.287,08.-TL 
8 AYVACIK (SAMSUN) NOTERLİĞİ   88.170,89.-TL 
9 BAHÇESARAY NOTERLİĞİ   67.840,84.-TL 

10 BANAZ NOTERLİĞİ 722.597,10.-TL 
11 BAYBURT BİRİNCİ NOTERLİĞİ 739.455,70.-TL 
12 BEYAĞAÇ NOTERLİĞİ   90.732,79.-TL 
13 BEYDAĞ NOTERLİĞİ 145.660,42.-TL 
14 BEYLİKOVA NOTERLİĞİ   66.816,62.-TL 
15 BİGADİÇ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 498.732,92.-TL 
16 BİNGÖL BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.120.375,21.-TL 
17 BOZTEPE NOTERLİĞİ 115.237,60.-TL 
18 CİDE NOTERLİĞİ 562.923,89.-TL 
19 ÇAL NOTERLİĞİ 475.650,97.-TL 
20 ÇAMARDI NOTERLİĞİ 208.477,27.-TL 
21 ÇAMELİ NOTERLİĞİ 250.492,14.-TL 
22 ÇAY NOTERLİĞİ 449.399,36.-TL 
23 ÇAYIRALAN NOTERLİĞİ 264.471,58.-TL 
24 ÇELTİK NOTERLİĞİ 232.327,14.-TL 
25 ÇILDIR NOTERLİĞİ 107.640,98.-TL 
26 ÇİFTELER NOTERLİĞİ 421.202,55.-TL 
27 DAZKIRI NOTERLİĞİ 274.782,01.-TL 
28 DEMİRCİ NOTERLİĞİ 551.765,85.-TL 
29 DEMİRKÖY NOTERLİĞİ 207.120,60.-TL 
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30 DİVRİĞİ NOTERLİĞİ 323.302,61.-TL 
31 DÖRTDİVAN NOTERLİĞİ 124.667,71.-TL 
32 ELDİVAN NOTERLİĞİ   74.539,89.-TL 
33 ELMADAĞ İKİNCİ NOTERLİĞİ 575.711,98.-TL 
34 ENEZ NOTERLİĞİ 248.855,52.-TL 
35 FELAHİYE NOTERLİĞİ 196.559,31.-TL 
36 GERZE NOTERLİĞİ 736.370,17.-TL 
37 GÖRDES NOTERLİĞİ 523.468,80.-TL 
38 GÜLAĞAÇ NOTERLİĞİ 298.303,99.-TL 
39 GÜLNAR NOTERLİĞİ 252.004,90.-TL 
40 GÜLYALI NOTERLİĞİ   79.452,20.-TL 
41 GÜNYÜZÜ NOTERLİĞİ   73.286,28.-TL 
42 HEKİMHAN NOTERLİĞİ 769.037,35.-TL 
43 İLİÇ NOTERLİĞİ 181.382,35.-TL 
44 İNEBOLU NOTERLİĞİ 453.595,01.-TL 
45 İSLAHİYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ 857.515,43.-TL 
46 KADIŞEHRİ NOTERLİĞİ 223.973,11.-TL 
47 KALKANDERE NOTERLİĞİ 172.811,64.-TL 
48 KARACASU NOTERLİĞİ 249.697,35.-TL 
49 KEÇİBORLU NOTERLİĞİ 259.571,40.-TL 
50 KÖPRÜBAŞI (MANİSA) NOTERLİĞİ 315.445,53.-TL 
51 KUMRU NOTERLİĞİ 410.759,35.-TL 
52 KURTALAN NOTERLİĞİ 674.668,85.-TL 
53 KUYUCAK NOTERLİĞİ 450.339,00.-TL 
54 MAÇKA NOTERLİĞİ 398.120,99.-TL 
55 MAZIDAĞI NOTERLİĞİ 286.268,10.-TL 
56 MECİTÖZÜ NOTERLİĞİ 233.137,56.-TL 
57 MUŞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 550.676,03.-TL 
58 MUŞ ALTINCI NOTERLİĞİ 434.952,29.-TL 
59 OLTU NOTERLİĞİ 629.136,74.-TL 
60 PALU NOTERLİĞİ 231.030,17.-TL 
61 POSOF NOTERLİĞİ 110.979,40.-TL 
62 SALIPAZARI NOTERLİĞİ 262.257,23.-TL 
63 SINDIRGI BİRİNCİ NOTERLİĞİ 619.379,65.-TL 
64 SİLOPİ ALTINCI NOTERLİĞİ 413.349,19.-TL 
65 SİVASLI NOTERLİĞİ 496.557,29.-TL 
66 SOLHAN NOTERLİĞİ 362.694,65.-TL 
67 SÜRMENE NOTERLİĞİ 742.292,18.-TL 
68 SÜTÇÜLER NOTERLİĞİ   92.348,54.-TL 
69 ŞEBİNKARAHİSAR NOTERLİĞİ 365.805,77.-TL 
70 ŞİRAN NOTERLİĞİ 417.694.42.-TL 
71 TORUL NOTERLİĞİ 154.699,23.-TL 
72 TÜRKOĞLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ 693.032,43.-TL 
73 YENİFAKILI NOTERLİĞİ 121.362,86.-TL 
74 YENİPAZAR (AYDIN) NOTERLİĞİ 221.455,45.-TL 
75 YILDIZELİ NOTERLİĞİ 347.332,86.-TL 

İlan olunur.   10102/3/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/B25 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 23.10.2022 

tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince 

üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 10060/1/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/B26, B27 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 

23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı 

fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan 

olunur. 10060/2/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/B28, B29 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 

23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı 

fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan 

olunur.  10060/3/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/B30, B31 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 

23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı 

fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan 

olunur.  10060/4/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/B32, B33 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 

23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı 

fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan 

olunur.  10060/5/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/B34, B35 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 
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23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı 

fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan 

olunur.  10060/6/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/B36, B37 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 

23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı 

fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan 

olunur.  10060/7/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/C24, C25, D24, D25 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona 

ereceği 23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin 

altıncı fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur.  10060/8/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/C26, C27, D26, D27 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona 

ereceği 23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin 

altıncı fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur.  10060/9/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/C28, C29, D28, D29 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona 

ereceği 23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin 

altıncı fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur.  10060/10/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/C30, C31, D30, D31 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona 

ereceği 23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin 

altıncı fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat 
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ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur.  10060/11/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/C32, C33, D32, D33 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona 

ereceği 23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin 

altıncı fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur.  10060/12/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/C34, C35, D34, D35 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona 

ereceği 23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin 

altıncı fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur.  10060/13/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/C36, C37, D36, D37 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona 

ereceği 23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin 

altıncı fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur.  10060/14/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/C38, C39, D38, D39 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona 

ereceği 23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin 

altıncı fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur.  10060/15/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/C40, D40, D41 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 

23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı 

fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan 

olunur.  10060/16/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/E24, E25, F24, F25 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona 

ereceği 23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin 

altıncı fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur.  10060/17/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/E26, E27, F26 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 

23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı 

fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan 

olunur.  10060/18/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/E36, E37 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 

23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı 

fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan 

olunur.  10060/19/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/E38, E39, F38, F39 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona 

ereceği 23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin 

altıncı fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur.  10060/20/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’in Türk Karasuları dışında sahip 

olduğu AR/TPO/KD/E40, E41, F40, F41 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona 

ereceği 23.10.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin 

altıncı fıkrası gereğince üç yıl süreyle uzatılması için 22.08.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur.  10060/21/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 

Odaları Birliğinden:  

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA 

İLİŞKİN DUYURU 

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen          

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlik ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, aşağıda belirtilen 

tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları 

yapılacaktır. 

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, 

serbest muhasebeci meslek mensupları ve 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet 

sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır. 

2022/3 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 26-27 Kasım 2022 

İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri : 1-30 Eylül 2022 

Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 3-25 Ekim 2022 

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle stajlarını 

fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir. 

İlk kez sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön 

başvurusunu yaptıktan sonra aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile kayıtlı olduğu SMMM 

Odasına başvuru yapmaları gerekir. 

- İlk kez sınava başvuru yapacak adaylardan isteyenler, sınav başvuru belgelerini dijital 

ortamda "Dijital Adım Mobil Uygulaması" üzerinden Odalarına gönderebilirler. Dijital ortamda 

evrak gönderen adaylardan ayrıca, fiziki ortamda evrak teslim etmeleri istenmeyecektir. 

- Dijital ortamda evrak yüklemek isteyen adaylar, Dijital Adım Mobil Uygulaması" 

üzerinden evrak yüklenmesine ilişkin açıklamaları içeren “Dijital Adım Mobil Uygulaması 

Kullanım Kılavuzu” ve “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Aday İşlemleri Videosu”na 

http://www.tesmer.org.tr/post/1181 bağlantısı üzerinden erişebilirler. 

Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS 

üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir. 

Sınava girecek adayların, yukarıda belirtilen süreler içerisinde başvurularını yapmaları 

gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için; 

1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim 

Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun 

olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 

belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak, 

2) Stajını, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve 

/ veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6. maddesinde staj 

süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak, 
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3) Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları 

yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu 

maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir. 

SINAV KONULARI 

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

Sınavlarına katılacak adaylar, aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar. 

- Finansal Muhasebe, 

- Finansal Tablolar ve Analizi, 

- Maliyet Muhasebesi, 

- Muhasebe Denetimi, 

- Vergi Mevzuatı ve Uygulaması, 

- Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SGK ve BAĞ-KUR Mevzuatı, 

İdari Yargılama Hukuku), 

- Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku, 

- Sermaye Piyasası Mevzuatı 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1) Sınav Başvuru Formu (SMMM Odalarından temin edilebilir.) 

2) 1 Adet Biyometrik Fotoğraf (50 mm x 60 mm) 

3) Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı), 

4) e-Mezun Belgesi veya Noter Onaylı Diploma, yabancı yükseköğretim kurumlarından 

alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş denklik belgesi, 

5) Serbest muhasebeci mali müşavir adaylarından, stajını tamamladığına dair belge, 

6) e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi, 

7) Yasa'nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i maddeleri kapsamında hizmetleri 

bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet belgesi, 

8) Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınan 

“Vergi Mükellefiyet Belgesi” 

9) Emekli Sandığı veya BAĞ-KUR kaydı olmadığına dair, e-Devlet kapısı üzerinden 

alınan “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi” 

10) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (Sevk ve terhis tarihlerini içeren), 

11) SM ruhsatı olup, SMMM sınavına başvuruda bulunanlardan; 1, 2, 3 ve 4. maddelere 

ek olarak ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, serbest çalışanlardan ayrıca, ilgili vergi dairesinden 

alınacak affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giyilmiş olunmadığını 

gösterir belge, 

12) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler, 

Yasa'nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalışmaları staj süresinden 

sayılanlardan 5, 6, 8 ve 9. sırada belirtilen belgeler istenmez, 

Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 220,00 ₺ olmak üzere, ilk defa sınava katılacak 

adaylardan; 7 dersten sorumlu olanların 1.540,00 ₺, 8 dersten sorumlu olanların ise 1.760,00 ₺ 

ödemeleri gerekir, 
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Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda 

belirtilen banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında 

TESMER  Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden de ödenebilir. 

Banka Bilgileri; 

- İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255 

- Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140 

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER 

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 

Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21. maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 

29093 Resmî Gazete) 2. fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı 

olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara 

girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. 

Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak 

öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden sınav başvurusu yapabilirler. 

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ 

Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen başvuru belgelerini, son başvuru 

tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile veya “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj 

Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak No: 19 Gölbaşı - Ankara” adresine 

elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır). Sınava başvuru yapacak adaylardan isteyenler, sınav başvuru belgelerini 

dijital ortamda "Dijital Adım Mobil Uygulaması" üzerinden Odalarına gönderebilirler. Dijital 

ortamda evrak gönderen adaylardan ayrıca, fiziki ortamda evrak teslim etmeleri istenmeyecektir. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel 

şartlar ile 5. maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları 

geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış işlemler iptal edilecektir. 

1) Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri 

eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

2) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 

Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi'nin (TESMER) internet sitelerinde 

duyurulacaktır. 

3) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır. 

4) Sınav Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, 

Geçici Kimlik Belgesi, Süresi Geçerli Pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır. 

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır. 

6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır. 

7) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir. 

8) Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir. 

İlan Olunur. 10061/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 2022 – Sayı : 31937 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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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 Ayvansaray Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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.


