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Karar Sayısı : 2016/9301

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
N. CANİKLİ
Başbakan Yardımcısı

M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

V. EROĞLU
Dışişleri Bakanı V.

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

F. ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. SOYLU
İçişleri Bakanı

L. ELVAN
Kalkınma Bakanı

N. AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

F. IŞIK
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı

A. ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 168. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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Karar Sayısı : 2016/9303

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
N. CANİKLİ
Başbakan Yardımcısı

M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

İ. YILMAZ
M. MÜEZZİNOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

F. ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. SOYLU
İçişleri Bakanı

L. ELVAN
Kalkınma Bakanı

N. AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

F. IŞIK
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı

N. AĞBAL
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2016/9304

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

N. CANİKLİ

M. ŞİMŞEK

N. KURTULMUŞ

Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK

B. BOZDAĞ

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

İ. YILMAZ

M. MÜEZZİNOĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

N. ZEYBEKCİ

B. ALBAYRAK

A. Ç. KILIÇ

F. ÇELİK

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

F. IŞIK

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

R. AKDAĞ

N. AĞBAL

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2016/9353

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

N. CANİKLİ

M. ŞİMŞEK

N. KURTULMUŞ

Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK

B. BOZDAĞ

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

İ. YILMAZ

M. MÜEZZİNOĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

N. ZEYBEKCİ

B. ALBAYRAK

A. Ç. KILIÇ

F. ÇELİK

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

F. IŞIK

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

R. AKDAĞ

N. AĞBAL

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2016/9368

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

N. CANİKLİ

M. ŞİMŞEK

N. KURTULMUŞ

Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK

B. BOZDAĞ

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

İ. YILMAZ

M. MÜEZZİNOĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

N. ZEYBEKCİ

B. ALBAYRAK

A. Ç. KILIÇ

F. ÇELİK

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

F. IŞIK

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

R. AKDAĞ

N. AĞBAL

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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YÖNETMELİKLER
Adalet Bakanlığından:
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personelden, 5 inci maddede belirtilen görevlere
görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 20 nci maddesi
ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel
Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,
b) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
c) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya
da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
ç) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,
d) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,
e) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerden, 5 inci
maddede sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,
f) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen
süreler dahil olmak üzere Akademide çalışılan süreler ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri,
g) Personel: 5 inci maddede belirtilen kadrolara atanacakları,
ğ) Sınav Kurulu: Yaptırılacak görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına
ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,
h) Unvan değişikliği: En az orta öğretim düzeyindeki meslekî ve teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamaları,
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ı) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği suretiyle atanacakların tâbi tutulacağı
yazılı sınavı,
i) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tâbi hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine
tâbi kadrolara ilişkin hizmet grupları ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tâbi hizmet grupları:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü,
2) Şef,
b) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;
1) Uzman, sivil savunma uzmanı.
c) İdari hizmetler grubu;
1) Sayman (muhasebe yetkilisi),
2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, ayniyat memuru
(taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi),ambar memuru, veznedar, sekreter, şoför,
ç) Yardımcı hizmetler grubu;
1) Hizmetli, bekçi.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:
a) Avukat, mühendis, kütüphaneci, programcı, teknisyen, hemşire.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen
hizmet şartlarını taşıması,
b) Görevin niteliği itibarıyla, görevde yükselme suretiyle atanacak personel için Akademide veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresini taşıması,
c) Şube Müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olması,
gerekir.
(2) Ancak görevde yükselme ile ilgili ilân sonucu başvuru olmaması hâlinde Akademideki hizmet süresi şartı aranmaz.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tâbi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak
atamalarda genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Şube müdürü, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
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2) En az altı ayı Akademide olmak üzere şef veya programcı kadrolarında en az sekiz
yıl hizmeti bulunmak,
b) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Akademide; veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, ayniyat
memuru (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi), veznedar, sekreter kadrolarında çalışıyor olmak,
3) En az altı ayı Akademide olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,
c) Muhasebe yetkilisi (sayman) kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) En az altı ayı Akademide olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,
3) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak,
ç) Veri hazırlama kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, sekreter, ayniyat memuru (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi),ambar memuru, veznedar ve şoför kadrolarına atanabilmek için;
1) En az orta öğretim mezunu olmak,
2) Şoför kadrosu için, en az 5 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3) En az altı ayı Akademide olmak üzere yardımcı hizmetler sınıfında en az beş yıl hizmeti bulunmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen
hizmet şartlarını taşımak,
b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
c) Akademi bünyesinde çalışıyor olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel
şartlar aranır:
a) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının kütüphanecilik bölümü mezunu olmak,
b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya bilgisayar eğitimi veren en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,
3) Bilgisayar işletmeni olarak çalışmış olmak,
c) Mühendis, hemşire ve teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Kadro unvanın gerektirdiği mesleki veya teknik öğretim veren okullardan mezun olmak,
ç) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar
Atama yapılacak boş kadroların belirlenmesi ve ilânı
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak
boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Akademi Başkanlığınca belirlenir.
(2) Atama yapılacak boş kadrolara ilişkin başvuruda aranacak şartlar, bu sınava ilişkin
konu başlıkları, başvurunun yeri ve şekli, başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin bilgiler ile bu
kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı yazılı sınav tarihinden en az üç ay önce, Akademi
resmi internet sitesinde ilân edilir; sınavın yeri ve zamanı ise sınava katılacaklara en az onbeş
gün önceden personel işlerinden sorumlu şube müdürlüğünce bildirilir.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuru
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin duyurunun
yapılmasından sonra durumları aranılan şartlara uygun personel sınava katılma isteklerini bir
dilekçe ile bağlı oldukları daire başkanlığına bildirirler. İlgili daire başkanlığı, başvuru dilekçelerini bir hafta içerisinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderir.
İlan edilen kadro için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan
personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için
duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere,
ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
Yapılan başvurular incelenerek aranan şartları taşıyanlar Akademinin internet sitesinde ilan
edilir.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı
MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavı; Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi
Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabileceği gibi,
Akademi tarafından da yapılabilir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az orta öğretim düzeyinde mesleki
veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava
ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az
altmış olarak uygulanır.
(4) Şube Müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki diğer göreve atanacaklardan yazılı sınavda
en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş
katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son aday ile aynı puana sahip olan personelin tamamı
sözlü sınava alınır.
(5) Sözlü sınavda, ilgili personel sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
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d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınav da yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar, başarılı sayılır.
(6) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Şube Müdürü
ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının
aritmetik ortalaması; diğer kadro ve pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Akademinin internet sitesinde ilan edilir.
Sınav kurulu
MADDE 13 – (1) Sınav kurulu; İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından sorumlu Başkan Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri
Daire Başkanı olmak üzere toplam beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asillerin bulunmadığı
toplantıya yedek üyeler katılır. Diğer asıl ve yedek üyeler Akademi Başkanınca belirlenir. Sınav
kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz.
(2) Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına
alınacak personelden lisansüstü öğrenimi hariç öğrenim ve kazandıkları unvanlar itibariyle
daha düşük seviyede olamazlar.
(4) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev
alamazlar. Bu durumda olan üyenin yerine yedek üye görevlendirilir.
Sınav kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:
a) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren
ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların bilgi kaynağını hazırlamak,
b) Sınav sonuçlarını ilân ederek ilgililere duyurmak,
c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
ç) Sınavın Akademi tarafından yapılması halinde sınav sorularını hazırlamak,
d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği
MADDE 15 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını, sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren
15 gün içerisinde ilân eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir
(2) Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu
süre içerisinde ilgili birimde daha önce ilan edilen kadrolarda boşalma olması halinde başarı
sırasına göre atama yapılabilir.
(3) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, Başvuru Belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış
olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler üç yıl süreyle görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemi uygulanır.
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(4) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde
durum, bir tutanakla saptanarak, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin amirlerine ve adli makamlara bildirimde bulunulur.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 16 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılanlar, sınav
sonuçlarına, sonucun kendilerine tebliğinden itibaren on gün içinde, yazılı olarak sınav kuruluna sunulmak üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav kurulu tarafından on gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 17 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin
özlük dosyalarında süresiz olarak; sınavda başarısız olanlara ait belgeler ile sınavla ilgili diğer
belgeler, en az bir yıl süre ile arşivde saklanır.
Sınavı kazananların atanması
MADDE 18 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavları
sonucunda atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip
en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sırasındaki puanlarına göre atanır. Başarı
notunun eşit olması halinde ataması yapılacak personel, sırasına göre hizmet süresi, üst öğrenim
süresi ve üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlar tercih edilir. Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması
yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde
yedek olarak belirlenir.
(2) Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden
dolayı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların atamaları kovuşturma veya
soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir
(3) Duyurulan kadro ve pozisyonlardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamaması yada atama hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma başka unvan kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle,
boş kalan veya boş alanlara başarı sıralaması ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık sureyi aşmamak üzere aynı unvan kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin
duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hizmet grupları arasındaki geçişler
MADDE 19 – (1) 5 inci maddede düzenlenen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı ana görev grubundaki alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav
yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak
şartıyla diğer görevlere atama yapılabilir.
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b) Ana görev grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt görev
grubundan üst görev gruplarına geçişler, görevde yükselme sınavına tâbidir. Ancak Akademide
veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı
düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara geçişler ile bu kadroların kendi aralarındaki geçişler ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve ilgili mevzuatla aranan öğrenim
şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ya da daha alt görevlere yapılacak atamalar ile unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere
yapılacak atamalarda sınav şartı aranmaz.
Naklen atamalar
MADDE 20 – (1) Aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tâbi olanların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tâbi görevlere atanmalarında edindikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması durumunda öğrenim durumu ve edindiği unvanla birlikte atanacağı unvan Devlet Personel
Başkanlığının olumlu görüşü alınarak belirlenir.
Özelleştirilen kurumlardan atama
MADDE 21 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri
uygulanmaz.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 19/12/2006 tarihli ve 26381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki veya üç yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, diğer koşullara sahip
oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş
kabul edilirler.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TAHVİL VE BONO PİYASASI
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları sırasıyla aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Yapılan inceleme ve değerlendirmeye ilişkin rapor Kurula sunulur ve lisans başvurusu
Kurul kararıyla sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda,
ret gerekçeleri başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Yükümlülüklerini yerine getiren gerçek
veya tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir. Ancak Kurul, lisans verilmesi ile bu lisanslara
ilişkin başvuruların reddi işlemlerine ilişkin yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Başkanlığa
veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.”
“Rafinerici, iletim, depolama, işleme, madeni yağ, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarıyla sınırlı olmak üzere, lisans sahibinin adı/ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi
Resmî Gazete’de yayımlanır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları sırasıyla
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Lisans tadilleri Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Ancak Kurul, lisans tadillerine ilişkin
yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına
devredebilir.”
“Lisans tadili dosyasındaki işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini
sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen
onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazı istenir. Geçerli belgenin, bu sürenin sonuna
kadar Kuruma ibraz edilmemesi halinde, lisans tadil işlemi iptal edilir. Lisans tadili dosyasındaki işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması durumunda ise süre verilmeksizin lisans tadil işlemi iptal edilir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları sırasıyla
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen altmış gün içerisinde sonuçlandırılır. Lisans
süre uzatım başvuruları Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Ancak Kurul, süre uzatımının sonuçlandırılmasına ilişkin yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya Petrol Piyasası
Dairesi Başkanlığına devredebilir.”
“Süre uzatım başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir
belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazı istenir. Geçerli belgenin bu sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz edilmemesi halinde, süre uzatım işlemi iptal edilir.
Süre uzatım başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması durumunda ise süre verilmeksizin lisans süre uzatım işlemi iptal
edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ve (e)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.
“Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir. Ancak Kurul, aşağıdaki hallerde kullanılmak üzere,
lisans sona erdirme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Başkanlığa veya Petrol Piyasası
Dairesi Başkanlığına devredebilir.”
“e) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,”
“ğ) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini
sonradan yitirdiğinin anlaşılması halinde.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Fiziki olarak tesliminin ihrakiye teslimi lisansı veya lisanslarına ihrakiye teslim faaliyeti işli dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılması ve ikmalin yapıldığı taşıtların ihtiyaçları
için kullanılması kaydıyla, ihrakiyenin ihracat veya transit rejimi kapsamında deniz ve hava
taşıtlarına ikmal edilmesinde üçüncü kişilerce tahsilât aracılık hizmetleri verilebilir. Kurul tarafından, söz konusu işlemin kapsamına ilişkin düzenleme yapılabilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı
yürütür.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/6/2004
25495
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839-

Tarihi

Sayısı

4/9/2004
21/12/2004
6/4/2005
13/4/2005
24/6/2005
9/12/2005
15/6/2006
21/9/2006
28/9/2006
20/10/2006
4/5/2007
26/5/2007
17/8/2007
5/8/2008
12/8/2008
14/10/2008
7/12/2008
16/10/2009
6/4/2010
10/8/2010
15/3/2011
31/5/2011
28/7/2011
10/8/2011
4/11/2011
3/4/2012
7/4/2012
3/8/2012
31/1/2013
24/4/2013
5/10/2013
7/11/2013
27/3/2014
28/11/2014
26/12/2014
1/2/2015
19/2/2015
23/5/2015
23/1/2016

25573
25677
25778
25785
25855
26018
26199
26296
26303
26325
26512
26533
26616
26958
26965
27024
27077
27378
27544
27668
27875
27950
28008
28021
28105
28253
28257
28373
28545
28627
28786
28814
28954
29189
29217
29254
29272
29364
29602
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Bartın Üniversitesinden:
BARTIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesi enstitülerinde yürütülen tezli ve
tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında yürütülen eğitim-öğretime ve
sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,
c) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan
tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan bölüm
başkanını,
d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Fakülte teşkilatlanmasına göre bölüm başkanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan bölüm kurulunu,
e) Bilim/sanat dalı: Fakülte teşkilatına göre anabilim/anasanat dalını,
f) Bilim/sanat dalı başkanı: Fakülte teşkilatına göre anabilim/anasanat dalı başkanını,
g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
ğ) Enstitü: Bartın Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcılarından
ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
j) Kredi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı, ders saatlerinin yanı
sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, sunum, sınava hazırlık, sınav,
staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı belirten öğrenci
iş yükünü; Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) olan bir kredinin 25 saat öğrenci iş yüküne
karşılık geldiğini,
k) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
l) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
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m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
n) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: Bartın Üniversitesi Senatosunu,
ö) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini,
p) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
r) Üniversite: Bartın Üniversitesini,
s) YDS: Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Programlarının Açılması ve Öğrenci Statülerine İlişkin Esaslar
Öğrenim görecek öğrenciler
MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğrenim görecek öğrenciler, aşağıda belirtilen şekilde
tam zamanlı ve özel öğrenci olmak üzere iki farklı statüde bulunur:
a) Tam zamanlı öğrenciler: Bir öğrencinin tam zamanlı öğrenci statüsüne sahip olması
ve Üniversitede öğrencilik haklarından yararlanması için enstitüye giriş hakkı kazanması veya
yatay geçiş yapmak suretiyle enstitüde bir lisansüstü programa kaydını yaptırması, derslere
yazılıp devam etmesi gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık programı, proje ve
tez dönemi öğrencileri de tam zamanlı öğrenci olup bu haklardan yararlanır.
b) Özel öğrenciler: Bir yükseköğretim kurumundan lisans veya yüksek lisans diploması
alarak mezun olup belirli bir konuda bilgilerini artırmak isteyenler veya başka bir enstitüde bir
lisansüstü programına kayıtlı olan öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci statüsünde kabul edilerek derslere devam
edebilirler. Bu statüdeki öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün
koşullarına uymaları ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmeleri gerekir. Özel öğrenciler,
tam zamanlı öğrencilerin haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilik ile ilgili esaslar enstitü
kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.
Eğitim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Enstitü, Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş
Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek anabilim/anasanat dallarında ve düzeylerde eğitim
programlarını yürütür. Enstitülerce yürütülecek lisansüstü programların içerikleri, enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının teklifi ve enstitü kurulunun onayından sonra Senato tarafından
karara bağlanır. Enstitü yönetim kurulu, ayrıca diğer yükseköğretim kurumu ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak ortak program yürütmeye Rektörlük onayı ile karar verebilir.
(2) Eğitim ve öğretim, dönem esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar dönemlerine ek
olarak gece eğitimi, staj ve yaz kursları veya yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi ve şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.
Programların uygulama esasları
MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dallarının özelliklerine göre eğitim programlarının
uygulanmasına ilişkin esaslar enstitüce hazırlanır ve bu esaslar enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararıyla uygulamaya konulur.
Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 8 – (1) Her dönemde açılacak dersler ve bunların sorumluları anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır ve ilân edilir.
Anabilim/anasanat dalı başkanı
MADDE 9 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitimi yürütmekten enstitüye karşı sorumludur. Anabilim/anasanat dalı başkanı öğrenci kontenjanlarını,
bir dönemde hangi lisansüstü derslerin açılacağını ve bu derslerin sorumlularını, jüriler ve danışmanlarla ilgili önerileri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunu oluşturan öğretim elemanları
ile birlikte tespit eder.
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Öğretim dili
MADDE 10 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi
ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında derslerin hepsi veya bir kısmı, belirlenen
bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek görülen hallerde
bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin tamamının
yabancı dilde yapıldığı programlarda bütün dönemler (ders dönemi, proje dönemi ve tez dönemi) bu dilde tamamlanır.
Enstitü anabilim/anasanat dalı stratejik planları
MADDE 11 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu; kısa, orta ve uzun vadeli lisansüstü eğitim, politika ve stratejilerini ve buna bağlı olarak programları esas alan bir stratejik
plan hazırlar. Bu planlar, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü, Yurt Dışı Öğrenci Değişimi,
Kayıt, Öğrenci Katkı Payı, Ders Ekleme ve Ders Silme
Kontenjan tespiti
MADDE 12 – (1) Enstitüdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, kontenjan tespitine ve aday öğrencilerde aranacak niteliklere anabilim/anasanat dalı kurullarının
önerileri doğrultusunda, enstitü yönetim kurulunca karar verilir.
Kontenjanların ilanı
MADDE 13 – (1) Enstitünün kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik
programlarının adları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli
belgeler, son başvuru tarihi, sınav tarihi ile diğer hususlar dönem başında Rektörlükçe ilan
edilir.
(2) Lisansüstü öğretim programlarına öğrenci kabulü için verilecek ilanlar, Üniversitenin ve enstitünün internet sayfalarında yayınlanır.
Başvuru koşulları
MADDE 14 – (1) Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde en fazla iki programa şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda, istenilen belgelerin örneği ile enstitüye başvurabilir.
Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan belgelerin asılları veya onaylı örnekleri istenir. Adayın
başvurduğu lisansüstü programın türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması gerekir.
a) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:
1) Lisans diplomasına sahip olmak gerekir.
2) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerini, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı (YÖK)’na onaylatmış olmak gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için bu koşul aranmaz.
3) En az 2,29/4 veya 60/100 lisans genel not ortalamasına sahip olmak gerekir.
4) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten, başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak gerekir. Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara
yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Yabancı uyruklu öğrencilerde
de ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.
5) Varsa YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil belgesine sahip olmak gerekir.
6) Yabancı öğrencilerin YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumlarca düzenlenen
Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarına dair belge sahibi olmaları gerekir.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:
1) Lisans diplomasına sahip olmak gerekir.
2) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerini, YÖK’e onaylatmış olmak
gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için bu koşul aranmaz.
3) Tezsiz yüksek lisansta lisans not ortalaması, ALES ve yabancı dil koşulu aranmaz.
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4) Yabancı öğrencilerin YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumlarca düzenlenen
Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarına dair belge sahibi olmaları gerekir.
c) Doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:
1) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak, yurt dışından alınmış lisans
veya yüksek lisans diplomalarının denkliğini YÖK’e onaylatmış olmak, hazırlık sınıfları hariç
en az on dönem süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri lisans diplomasına, eczacılık
ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara
göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en
az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
2) Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
3) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 80 standart puana sahip olmak
gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri
sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, enstitü
yönetim kurulunca kabul edilebilir; ancak güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara yapılacak
başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES puanı Senato tarafından belirlenir.
4) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuran tıp fakültesi mezunlarında, lisans diplomasına ve en az 55 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana
sahip olmak gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanlarda ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarında lisans derecesine sahip olmak ve ALES’in sayısal
kısmından en az 60 standart puana, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarında en az 75
standart puana sahip olmak gerekir. Temel tıp puanı: TUS temel tıp bilimleri testi birinci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart
puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.
5) Yabancı öğrencilerin YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumlarca düzenlenen
Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarına dair belge sahibi olmaları gerekir.
ç) Sanatta yeterlik programına başvuru koşulları şunlardır:
1) Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, yurtdışından alınmış lisans veya
yüksek lisans diplomalarının denkliğini, YÖK’e onaylatmış olmak, lisans derecesiyle sanatta
yeterlik programına başvuranlar için 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir lisans mezuniyet not
ortalamasına sahip olmak gerekir.
2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden
merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
3) ALES’in sözel kısmından en az 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan en az 80 standart puana sahip olmak gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde
sağlanan puanlar, enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir; ancak güzel sanatlar fakültesi ve
konservatuara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
4) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları ve lisans öğrenim kademesinde okudukları derslerin başarı notları ile mezuniyet not ortalamalarını gösteren
onaylı listeleri, yabancı dil belgelerini, değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi
ve belgelerle ilanda istenen ek belgeleri de ekleyerek bir dilekçeyle enstitüye başvurur. Dilekçede, girmek istedikleri sanatta yeterlik programı belirtilir, adayların başvuru kayıt işlemleri
müdürlükçe yürütülür.
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5) Yabancı öğrencilerin YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumlarca düzenlenen
Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarına dair belge sahibi olmaları gerekir.
Değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci
kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:
a) Lisansüstü programlara, ÖSYM tarafından yapılan ALES standart puanı ya da ALES
sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK
tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde olan ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen
puanlar ile adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak bilim sınavı sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır.
b) Adayların bilim sınavlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen üç veya beş kişiden oluşan jürilerce
yapılır. Bilim sınavı jürisinde anabilim dalı başkanı ve/veya ilgili bilim dalı başkanı da yer alır.
Bilim sınavının yazılı ve/veya mülakat şeklinde yapılmasına enstitülerin yönetim kurullarında
karar verilir.
c) Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si,
lisans genel not ortalamasının %20’si, bilim sınav puanının %20’si ve YDS veya eşdeğerindeki
yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Sınavın yazılı ve mülakat şeklinde yapılması
halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun %15’i, mülakat notunun %5’i alınır. Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; lisans genel not ortalamasının %50’si ve bilim sınav
puanının %50’si alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisansta bilim sınavının yazılı ve mülakat
şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun %40’ı, mülakat notunun
%10’u alınır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans bilim sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir
ve sınav notu 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100
puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde
yüksek lisans programlarına kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin tezli ve tezsiz başarı
notu, tezsiz yüksek lisansta olduğu gibi hesaplanır. Yabancı uyruklu öğrencilerde tezli ve tezsiz
yüksek lisans bilim sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 50’nin altında
olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 50 puan
alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir.
ç) Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, bilim sınavı puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Bilim sınavı, 100 tam not üzerinden
değerlendirilir ve sınav notu 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar, başarı
puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.
d) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si
ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not
ortalamasının %20’si ve YDS veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Bu değerlendirmede adaylardan referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten bir kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri koşullar aranabilir. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik programlarına
kabul edilir. Ancak güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e
girmiş olma koşulu aranmaz.
e) Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla bilim
sınavı notu, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası
Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya YDS ve ALES/temel tıp puanı fazla olana öncelik verilir.
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f) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve
verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve
uygulamalar YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
g) ALES standart puanı 55’ten az olmamak koşuluyla başvurduğu yüksek lisans programını Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda tamamladıktan sonra bir dönemden fazla ara vermemiş olmak şartıyla doktora eğitimine başvuran adaylarda yeniden
ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, yüksek lisans programına başvuru
sırasındaki ALES standart puanları esas alınır.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında;
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora programından farklı alanlarda almış olan adayların,
b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından almış
olan yüksek lisans programı adaylarının,
c) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adaylarının,
ç) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış
olan adayların,
eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programına, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de
alabilir.
(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin, hazırlık programındaki tüm dersleri, 2/8/2011 tarihli ve 28013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre; bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinin ise, hazırlık
programındaki tüm dersleri, bu Yönetmeliğin yüksek lisans programına ilişkin hükümlerine
göre başarmış olması gerekir.
(5) Bilimsel hazırlık programı, anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından hazırlanır ve
anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencinin kayıt tarihini izleyen on
beş gün içinde enstitüye gönderilir.
(6) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenci, aldığı dersleri başarmak zorundadır. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil
edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine
dâhil edilmez.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli konularda bilgilerini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü
üzerine, enstitü yönetim kurulu kararı ile bazı lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların; almak istedikleri derslerin
açılacağı dönemin başında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde, lisans öğrenimleri sırasında
aldıkları notlara ilişkin belgelerin aslı veya onaylı örneklerini ekledikleri bir dilekçe ile enstitü
anabilim dalı başkanlıklarına başvurmaları gerekir.
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(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak bazı dersleri almaları uygun
görülen adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından o yıl için veya kredi başına tespit edilecek miktarı ödemek ve enstitü yönetim kurulu
tarafından gerekli görülen belgeleri vermek zorundadır.
(4) Lisansüstü eğitimdeki özel öğrenciler, bu statüde aldıkları derslerin en fazla iki tanesini lisansüstü eğitimine saydırabilirler. Özel öğrenci statüsünde alınan derslerin saydırılması,
özel öğrencinin dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvurması ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile gerçekleşir. Özel öğrencilikte geçirilen süre, normal öğrencilik statüsü kazanılan lisansüstü
programının süresine dâhil edilmez.
(5) Özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine kazanılır. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine, izledikleri dersleri ve
bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(6) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için
ödedikleri eğitim ücreti iade edilmez.
(7) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer
hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya
başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir dönemi tamamlamış
olan ve ayrılacağı programdaki tüm sınavlarını başarmış ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü eğitim süresinde sağladığı genel not ortalaması, yüksek lisansta 100 tam not üzerinden
en az 80 veya 4,00 üzerinden en az 3,00, doktora düzeyinde 100 tam not üzerinden en az 85
veya 4,00 üzerinden en az 3,50 olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen eşdeğer düzeydeki lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Ancak, başka yükseköğretim kurumu
öğrencilerinin yatay geçiş taleplerinin kabul edilmesi için bu fıkrada yer alan koşullar ile birlikte
14 üncü maddede yer alan başvuru koşullarını da taşımaları gerekir.
(2) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam
etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek izleyen dönem öğretiminin başlama tarihinden en az on
beş gün önce, enstitüye başvurur. Müdür, başvuru belgelerini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderir.
(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden
önce karara bağlanır. Kredi eşdeğerliği, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(4) Tez aşamasında olan yüksek lisans öğrencileri anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile yeniden tez konusu belirlenmek koşulu ile doktora öğrencileri ise anabilim/anasanat
dalı kurulunun kararı ile yeniden doktora yeterlik sınavına girmek koşulu ile yatay geçiş hakkından yararlanabilirler.
Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 19 – (1) Lisansüstü öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının 14 üncü maddede yer alan başvuru koşullarını sağlamaları gerekir.
Puanları yeterli olan adaylar lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı
notları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgelerle enstitüye başvurur. Enstitü yönetim kurulunca
görevlendirilen değerlendirme jürisi tarafından bilimsel düzeyi yeterli görülenler başvurdukları
lisansüstü programa kabul edilir. Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumlarca düzenlenen Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarını belgeleyenler lisansüstü programlara başvurabilir. Bu adaylar mülakata veya yazılı
sınava alınır. Adayların başarı puanları 15 inci madde hükümlerine göre hesaplanır.
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(2) Devlet bursu ile başvuran adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü
ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile uygun programa yerleştirilir.
(3) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini, Türkçe öğretim yapan
bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylarda Türkçe dil koşulu aranmaz.
Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 20 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan öğrenci
değişimi programları çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki dönem süreyle
öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve
bu süre, eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için Üniversitede almaları
gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin
seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun
teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelik hükümleriyle belirlenen not sistemine çevrilerek öğrenci transkriptine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa
onların yerine, Üniversitede almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca onaylanan dersleri
alır.
(2) Aynı değişim kapsamında, değişim yapan üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine transkript verilir.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 21 – (1) 15 inci maddede yer alan giriş sınavlarında başarılı olan ve adları ilgili öğretim programının kontenjanı dikkate alınarak müdürlükçe yapılan ilandaki asıl aday
listesinde yer alan öğrenci adaylarının, kendilerinden istenen bilgi ve belgelerin aslı veya onaylı
örneklerini ilanda belirtilen süre içinde enstitüye teslim ederek sadece bir programa kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Üniversite isterse yedek aday listesi de belirleyebilir. Belirtilen
süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adaylarının, sıra ile enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar
kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılır.
(2) Öğrencilerin; ders ve tez aşamasında her dönem, akademik takvimde belirlenen süre
içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders seçimini yaparak danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanınca onaylı çıktılarını anabilim dalı başkanlığına teslim etmeleri, anabilim dalı başkanlığınca da en geç on beş gün içinde enstitüye teslim edilmesi gerekir. Ders
kaydı yaptırılmayan dönem, öğretim süresine dâhildir.
(3) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri enstitü
yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(4) Kayıt sildirmek için yazılı başvuruda bulunan öğrencinin kaydı, enstitü yönetim kurulu kararı ile silinir. Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu katkı payları/öğrenim ücretleri
iade edilmez.
Öğrenci katkı payı
MADDE 22 – (1) Normal sürede (yüksek lisans için iki yılda, doktora için dört yılda)
öğrenimini tamamlayamayan öğrenciden katkı payı alınır.
(2) Öğrenci, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci
katkı payını ilgili dönemin başında ve iki eşit taksitte öder.
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(3) Bu Yönetmelikte belirtilen azami süreler (yüksek lisans için üç yıl, doktora için altı
yıl) içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine
göre belirlenir.
Ders ekleme-ders silme
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, her dönemin başlangıcında ve akademik takvimde belirtilen günlerde danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla o dönemin eğitim programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte oldukları dersleri silebilir.
Lisansüstü eğitim öğrencileri bulunduğu döneme ait gerekli 30 krediyi aldıktan sonra alttan
kalan kredilerini tamamlamak üzere üç derse kadar alabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
Dersler
MADDE 24 – (1) Her dönem açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumlu öğretim
üyeleri, enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir.
(2) Enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca açılması ilk defa teklif edilecek dersler ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile
uygulamaya konulur.
(3) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile lisansüstü derslerden bazıları İngilizce olarak okutulabilir.
Devam zorunluluğu
MADDE 25 – (1) Derslere devam zorunludur. Her öğrenci derslerin en az %70’ine katılmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, o ders veya derslerin dönem sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye DZ notu verilir. Öğrencinin devamı, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından izlenir.
Ara sınavlar
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerden her dönem içinde en az bir
defa ara sınavına girer. Ara sınav; ödevin/ödevlerin, proje ve kısa sınavların değerlendirilmesi
şeklinde de olabilir.
(2) Mazeret sınavı, yalnız ara sınavlar için yapılır. Ara sınavların bitimini takip eden
hafta içerisinde müracaat edip ilgili enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci,
mazeret sınavına girebilir.
Genel sınav ve bütünleme sınavı
MADDE 27 – (1) Öğrenci, bir dönemde aldığı ve devam şartını sağladığı bütün derslerin genel ve bütünleme sınavlarına, enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenen ve enstitü
tarafından onaylanarak ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınava girmeyen öğrenciye
GR notu verilir. Dönem sonu sınavı dönem ödevinin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir.
(2) Dönem sonu genel ve bütünleme sınav programları; anabilim/anasanat dallarınca
hazırlanır, müdürlük tarafından onaylanır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce
ilan edilir. Sınavlar; programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları
dışında da yapılabilir. Sınavlar yazılı, sözlü, sözlü ve yazılı veya uygulamalı olarak yapılabilir.
Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim üyesi düzenler ve yönetir. Bir dersin genel ve bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı dönem sonunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde
yapılır.
(3) Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen ya da girip de başarılı
olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.
Bütünleme sınavında alınan not genel sınav notu yerine geçer.
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(4) Anabilim dalı başkanlıkları sınav sonuçlarını bütünleme sınavlarının bitiminden itibaren on beş gün içerisinde enstitüye teslim eder.
Başarı notunun hesaplanması
MADDE 28 – (1) Başarı notu, sadece genel sınav değerlendirilmesine göre değil, öğrencinin dönem içi çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Dönem
çalışmaları ile ara sınav sonuçlarının başarı notuna katkı oranı %40 iken, genel sınav notunun
katkı oranı %60’tır.
(2) Bir dersten başarılı sayılmak için, hem genel sınav notunun, hem de başarı notunun
100 puan üzerinden yüksek lisans düzeyinde en az 65, doktora düzeyinde en az 75 olması gerekir.
(3) Bilimsel hazırlık dersleri, seminer dersi, dönem projesi, uzmanlık alanı ve danışmanlık dersleri YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak değerlendirilir.
Başarı notları
MADDE 29 – (1) Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf
notlarından birisi verilir.
a)
DEĞERLENDİRME
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
Puan
Not
Katsayı
Derece
Katsayı Derece
90-100
AA
4,00
Pekiyi
4,00
Pekiyi
85-89
BA
3,50
İyi-Pekiyi
3,50
İyi-Pekiyi
80-84
BB
3,00
İyi
3,00
İyi
75-79
CB
2,50
Orta-İyi
2,50
Orta-İyi
65-74
CC
2,00
Orta
0-64
FF
0,00
YT
Geçer
Geçer
YZ
Geçemez
Geçemez
b) Tez çalışmaları için başarı notu yerine YT geçer notu verilir.
Başarısız sayılan notlar
MADDE 30 – (1) Öğrenciye başarısızlığın nedenine göre aşağıdaki notlardan birisi verilir:
a) DZ: Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciye verilir, öğrencinin sınava
girme hakkı yoktur.
b) GR: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir.
c) YZ: Dersin gereklerini yerine getirmeyerek başarısız olanlara verilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 31 – (1) İlan edilen sınav sonucuna itiraz, ilan tarihinden itibaren üç iş günü
içinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalına yazılı olarak yapılır. Öğretim elemanı, itirazı iki
iş günü içerisinde maddi hata bakımından değerlendirir. Maddi hata belirlenmesi durumunda,
öğrencinin aldığı not enstitü yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. İtirazın neticesi öğrenciye bildirilir.
Başarısız olunan dersler
MADDE 32 – (1) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrarlayarak başarmak zorundadır. Zorunlu dersler dışındaki dersler için anabilim/anasanat
dalı başkanının ve danışmanının ortak teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenci,
başarısız olduğu bir dersin yerine başka bir ders alabilir.
Akademik ortalama
MADDE 33 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı, o dersin ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin enstitüye kaydından itibaren geçer not aldığı
ve program için geçerli sayılan bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin
kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi, virgülden sonra
iki basamak yürütülür. Öğrencinin YT notu aldığı dersler, akademik ortalamaya dâhil edilmez.
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Genel not ortalaması
MADDE 34 – (1) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate
alınarak hesaplanır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin tüm derslerini tamamlayabilmesi için genel not ortalamalarının 100 tam not üzerinden en az 75 (4,00 üzerinden en az 2,50),
doktora öğrencilerinin aldıkları tüm derslerinin genel not ortalaması 100 tam not üzerinden en
az 80 (4,00 üzerinden en az 3,00) olması gerekir. Bu ortalamaları tutturamayan öğrencilere,
asgari not ortalamasını sağlayıncaya kadar danışmanları tarafından not ortalamasının düşük
olduğu dersler veya bu derslerin yerine diğer seçmeli veya zorunlu derslerden aldırılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Programları ve Uzmanlık Alan Dersi
Yüksek lisans programı
MADDE 35 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür. Bu programlara öğrenci alınmasının koşulları ve kontenjanların belirlenmesi, enstitü
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programının ilk iki döneminde üstün başarı gösteren, iki dönem
genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 3,50 olan ve tezli yüksek lisans programına geçmek
isteyen adaylar, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulları sağlamak
kaydıyla, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu
kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir.
(3) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken tezsiz yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar, ilk iki dönem sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına başvurmaları
halinde anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.
ALTINCI BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, farklı bilgilerle bütünleştirerek yorumlama,
eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yeni bilgiler üretme, alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözme, yeni strateji, yöntem ve uygulama planları geliştirme,
öğrenmesini sürdürme, yönlendirme gibi becerilerini geliştirmektir. Bu program toplam 120
AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez
aşamasında alınan uzmanlık alanı derslerinden oluşur. Ders aşamasındaki öğrenciler için seçmeli olarak açılabilecek uzmanlık alanı ve danışmanlık dersleri tez aşamasındaki öğrenciler
için zorunlu ders olarak açılacaktır. Seminer, danışmanlık ve uzmanlık alanı dersleri YT veya
YZ olarak değerlendirilir. Bu derslere ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü
yönetim kurulu tarafından uygulanır.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, Üniversite bünyesinde verilen lisans derslerinden seçilebilir.
(3) Ayrıca lisansüstü dersleri, danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının
önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
lisansüstü derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerden
en fazla iki ders, öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders sayısına dâhil edilir.
(4) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl
içinde özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerinden; danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile devam etmekte olduğu programa en fazla iki ders transfer edilebilir.
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(5) Daha önce kayıtlı öğrenci olarak yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerinden danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulu ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam
etmekte olduğu programa uygun görülen dersler transfer edilebilir.
Tezli yüksek lisans programının süresi
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıl, azami süre ise üç yıldır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezli yüksek lisans programında danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
her öğrenci için tez danışmanını birinci dönemin başında, tez önerisini de öğrencinin derslerini
tamamladığı dönemin sonunda enstitüye önerir. Tez danışmanı, en az iki yarıyıl boyunca bir
lisans programında ders veren öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde ilgili alandan ve öğretim üyesi olması koşuluyla enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi
danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından öğretim üyeleri olabilir.
Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapan öğretim üyeleri de ikinci danışman olarak atanabilir.
(3) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve
yönlendirmekle yükümlüdür.
(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.
(5) Tez konusu değişikliği danışmanın talebi ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.
(6) Öğrenci seminer dersini en erken ikinci yarıyılda alabilir. Seminer dersini alan öğrenci ilgili dönem sonunda bir sunum yapar. Bu sunum tez konusu ile ilgili de olabilir. Seminer
dersinin not değerlendirmesi tez danışmanı tarafından yapılır ve sonuç anabilim dalı başkanlığı
tarafından enstitüye iletilir. Seminer dersini almayan veya başarısız olan öğrenci, bu dersi tez
döneminde de alabilir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, hazırladığı ve danışmanınca kabul edilen tezini enstitünün tez yazım ve basım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayarak ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, biri anabilim dalı içinden
ve en az biri başka bir üniversitenin ilgili anabilim dalı veya alanında olmak üzere üç veya beş
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kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
Savunma sınavından sonra enstitü yönetim kurulu kararıyla tezin jüri üyelerine dağıtımı danışmanı gözetiminde öğrenci tarafından yapılır ve tezin jüri üyelerine dağıtıldığına dair ilgili
form doldurularak enstitü müdürlüğüne teslim edilir.
(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün,
en geç bir ay içinde anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine müdürlükçe ilan edilen
yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir hafta
içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.
(4) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye
çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez savunmasının
bu sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum sınav jürisinin tutanağı ile enstitüye bildirilir ve
ilgili öğrenci müteakip dönemlerde kaydını yaptırarak, tez savunma sınavına yeniden alınır.
Tez sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İlgili
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez sınavına
sergi, gösteri, performans ve benzeri oturum da eklenebilir.
(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(6) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 40 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,
yüksek lisans tezinin ciltlenmiş halde enstitü kurulunca belirlenen sayıda kopyasını, elektronik
kopyasını ve enstitü tarafından istenen belge ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan tezli yüksek lisans öğrencisi enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edildikten sonra tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir
ay daha uzatabilir. Diploma almaya hak kazanılan tarih, tezin kabul edildiği tez savunma sınavı
tarihidir.
(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, biri anabilim dalı içinden
ve en az biri başka bir üniversitenin ilgili anabilim dalı veya alanında olmak üzere üç veya beş
kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
Tezin jüri üyelerine dağıtımı danışmanı gözetiminde öğrenci tarafından yapılır ve tezin jüri
üyelerine dağıtıldığına dair ilgili form doldurularak enstitü müdürlüğüne teslim edilir.
(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/
anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(4) Tezli yüksek lisans diploması; müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin
soğuk damgası ile mühürlenir.
(5) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara istekleri üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesine ait esaslar Senato tarafından belirlenir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin mesleki konularda bilgilerini zenginleştirme ve bunları uygulamaya aktarma becerilerini geliştirmektir. Bu
program, toplam 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
(2) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, tezsiz yüksek lisans programı ile aynı
hükümlere tabi olup ilgili mevzuata göre yürütülür.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olmak koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(4) Öğrenci, üçüncü dönem başında dönem projesi dersini alır. Dönem projesi dersi
kredisiz olup başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönemde dönem projesine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı proje ve/veya
raporu danışmanının kontrolünde enstitüye vermek zorundadır.
(5) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl
içinde özel öğrenci olarak veya yurt içindeki, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı; danışmanının
teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam
etmekte olduğu programa en fazla iki ders transfer edilebilir.
Tezsiz yüksek lisans programının süresi
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu bağlamda, ders planları anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulu kararı
ile belirlenir. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
Tezsiz yüksek lisans öğreniminin sonuçlanması ve tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır.
Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığınca oluşturulacak jüri tarafından sözlü olarak yapılır.
Sınav sonucu, enstitüye yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla bildirilir. Sınavda başarısız olan öğrenci en geç üç ay içerisinde, sınava giremeyip enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci ise on beş gün içerisinde aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. İkinci
kez başarısız olan öğrenci, azami süre bitmemişse müteakip dönemlerde yeniden sınava alınır.
(2) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayarak yeterlik sınavında da başarılı
olan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları Üniversitece tezli
yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezsizden tezli yüksek lisans programına geçiş kontenjanını ilgili enstitü yönetim kurulu belirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında
alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.
(5) Diploma, müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile
mühürlenir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Doktora programının amacı ve kapsamı
MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 240
AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez
aşamasında ayrı ayrı alınan uzmanlık alanı dersleri, yeterlik ve tez önerisi sınavından oluşur.
Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 300 AKTS’den az
olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında
ayrı ayrı alınan uzmanlık alanı dersleri, yeterlik, tez önerisi ve tez izleme sınavlarından oluşur.
Ders aşamasındaki öğrenciler için seçmeli olarak açılabilecek uzmanlık alanı ve danışmanlık
dersleri tez aşamasındaki öğrenciler için zorunlu ders olarak açılacaktır. Bu derslere ilişkin
esaslar enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.
(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora
kredisine sayılamaz.
(4) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl
içinde özel öğrenci olarak veya yurt içindeki, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü dersleri; danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte
olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerden öğrencinin kayıtlı
olduğu programa en fazla iki ders transfer edilebilir.
(5) Doktora programları, yurt içindeki ve yurt dışındaki müşterek doktora programları
şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulamasında YÖK tarafından belirlen usul ve
esaslar uygulanır.
(6) İkinci tez danışmanı ve tez izleme komitesi üyeleri yurt dışından olan doktora öğrencilerinin tezleri, Türkçe ile beraber yaygın olarak kullanılan İngilizce, Almanca veya Fransızca olarak yazılabilir ve savunulabilir.
Doktora programının süresi
MADDE 46 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için dört yıl, azami süre ise altı yıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için
beş yıl, azami süre ise yedi yıl olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.
(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç
yıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 34 üncü maddede yer alan en
az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen; ancak tez çalışmasını yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl

19 Ekim 2016 – Sayı : 29862

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 49

sonuna, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci için yedi yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en
az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Doktora programında tez danışmanı atanması
MADDE 47 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını
ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez
danışmanı birinci dönemin başında atanır.
(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmekle, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık
işlemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.
(3) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen
niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde
enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı,
Üniversite kadrosu dışından öğretim üyesi olabilir.
(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine danışman öğretim üyelerinin ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır. Doktora yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.
(2) Öğrenci, derslerini başarı ile tamamladığı dönemden itibaren enstitü yönetim kurulu
tarafından ilan edilen tarihte yeterlik sınavına girebilmek için enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığına müracaat eder. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç beşinci dönemin, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç yedinci dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Komite tarafından oluşturulacak sınav jürileri beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Jüride öğrencinin danışmanı ile başka yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden en az iki üye bulunur. YÖK tarafından denkliği
kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türk vatandaşı
veya yabancı ülke vatandaşı öğretim üyeleri arasından da jüri üyesi seçilebilir. Doktora yeterlik
komitesi üç yılda bir yenilenir. Doktora yeterlik komitesinde herhangi bir nedenle meydana
gelen eksilmeler üzerine yeni üye teklifleri enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunca enstitü
müdürlüğüne önerilerek enstitü yönetim kurulu kararıyla komite yenilenir.
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(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin
doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100
tam not üzerinden en az 75 (4,00 üzerinden en az 2,50) puan alması gerekir. Bu sınavlardan
herhangi birinde başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde zorunlu haller dışında aynı jüri önünde yazılı ve sözlü olarak her iki
sınavı da tekrarlanır. Sınav sonucu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız
olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
(5) Yeterlik sınavına girmeyen veya girip de sınavda başarısız olan öğrenci, bir sonraki
dönemde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenci, müteakip dönemlerde yeniden sınava alınır.
(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve uzmanlık alanı, danışmanlık ve seminer hariç
en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, dönem başlamadan en az on gün içinde
başvurmak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.
Tez izleme komitesi
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
olması durumunda ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
danışmanının gözetiminde hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine
dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Doktora yeterlik sınavından sonra altı ay içerisinde tez önerisi sınavına girmeyen
ya da giremeyen öğrenci üç ay içinde tekrar tez önerisi sınavına alınır. Tez önerisi sınavına
mazeretsiz iki defa üst üste girmeyen öğrenci yeniden doktora yeterlik sınavına alınır.
(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Tez önerisi kabul edilen, ancak tez hazırlama süresi içerisinde tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci, danışmanın gerekçeli raporu ve tez izleme komitesinin onayı ile en
geç üç ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan yeni
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tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, yeni tez önerisi ile
ilgili raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine verir. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu yeni tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeni tez önerisi savunmasını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
Doktora tezinin izlenmesi
MADDE 51 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi güz ve bahar
dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki toplantı arasında en az beş ay süre olması
gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.
Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti, tez çalışması ile ilgili olarak yapılan ulusal
ve uluslararası yayınların listesi ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
(2) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız bulunan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Tez izleme sınavına mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Mazereti
enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci müteakip dönemlerde kaydını yaptırarak, sınava
yeniden alınır.
(4) Tez izleme komitesi toplantılarında tezin konusuna bağlı kalınarak tez adında tez
izleme komitesinin onayı ile değişiklik yapılabilir.
Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 52 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi
raporu sunulması gerekir. Öğrencinin, tezini enstitünün lisansüstü tez yazım ve basım kılavuzuna uygun şekilde hazırlaması gerekir. Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü
söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine
gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
(2) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerdiği
isimler arasından enstitü yönetim kurulunca asıl ve yedek üye olarak belirlenir. Ayrıca enstitü
yönetim kurulu önerilen isimler dışından da alanı ile ilgili jüri üyesi/üyeleri atayabilir. Jüri,
üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türk vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı öğretim üyeleri arasından olmak üzere beş kişiden, ikinci tez danışmanının jüri üyesi
olması durumunda yedi kişiden oluşur. Enstitü yönetim kurulu ayrıca, birisi Üniversiteden ve
diğeri başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer.
Tezin jüri üyelerine dağıtımı danışmanın gözetiminde öğrenci tarafından yapılır ve tezin jüri
üyelerine dağıtıldığına dair ilgili form doldurularak enstitü müdürlüğüne teslim edilir.
(3) Doktora tez sınavının tarihi ve yeri anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine
enstitüce belirlenerek, jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Jüri üyeleri, enstitü müdürlüğünce
ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle
jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim
edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.
(4) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye
çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır. Tez savunma
sınavına girmeyen öğrencinin durumu sınav jürisinin tutanağı ile enstitüye bildirilir ve ilgili
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öğrenci müteakip dönemlerde kaydını yaptırarak, tez savunma sınavına yeniden alınır. Tez sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı
dinleyicilere açık olarak yapılabilir.
(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye gerekçeli bir rapor ve tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi
reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 46 ncı maddenin dördüncü fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Doktora diploması
MADDE 53 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci;
doktora tezini enstitünün lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlayarak, tez sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla tezin ciltlenmiş halde enstitü
kurulunca belirlenen sayıda elektronik kopyasını ve istenen belge ve dokümanları enstitüye
teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrencinin geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle başvurusu üzerine, enstitü yönetim kurulu teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyeti bir sonraki akademik
dönem içerisinde yapılır. Bu durumdaki bir öğrenci yeni döneme kayıt yaptırmak zorundadır.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. Tezi
şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisi enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edildikten sonra doktora derecesi almaya hak kazanır. Diplomaya hak kazanılan tarih, tezin kabul
edildiği tez savunma sınavı tarihidir.
(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.
(3) Diploma, müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile
mühürlenir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı; bir lisans, yüksek lisans ya da buna eşdeğer
bir çalışma üzerine yapılan ve bir sanat alanında gerekli kurumsal, uygulamalı bilgi, becerileri
kazandırmayı ve özgün bir sanat eseri ortaya konulması ile müzik ve sahne sanatlarında özgün
ve üst düzeyde bir yaratıcılık ve uygulama sergilemeyi amaçlayan, bilimde doktora eğitimine
denk bir eğitimdir.
(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 240 AKTS’den
az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi,
tez izleme sınavları ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışmasından
oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 300 AKTS’den az olmamak
şartıyla on dört adet ders, en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik programı öğrencisi, tez danışmanının atandığı tarihi izleyen dönem başından itibaren her dönem tez çalışmasına ve tez danışmanınca anasanat dalı başkanlığına her bir öğrenci için açılması önerilen
ve enstitü kurulu kararı ile açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Bu derslere ilişkin ilkeler enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.
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(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
(4) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl
içinde özel öğrenci olarak veya yurt içindeki/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldığı
ve başarılı olduğu, kendi sanat alanı ile ilgili lisansüstü dersleri; danışmanının teklifi, anasanat
dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa
transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerden öğrencinin kayıtlı olduğu programa
en fazla iki ders transfer edilebilir.
(5) Sanatta yeterlik programları; yurt içinde ve yurt dışında beraber sanatta yeterlik
programları şeklinde de düzenlenebilir.
(6) İkinci tez danışmanı ve tez izleme komitesi üyeleri yurt dışından olan sanatta yeterlik
öğrencilerinin tezleri Türkçe ile beraber yaygın olarak kullanılan İngilizce, Almanca veya Fransızca olarak yazılabilir ve savunulabilir.
Sanatta yeterlik programının süresi
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç 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 tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tez veya sanat eseri danışmanı atanması
MADDE 56 – (1) Enstitü anasanat dalı kurulu, her öğrenci için sanatta yeterlik tez ya
da sanat eseri danışmanını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu
kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç birinci dönemin başında atanır.
(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri, ilgili anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.
(3) Tez danışmanı Üniversite öğretim üyeleri veya ihtiyaç halinde doktora unvanına
sahip öğretim elemanları arasından seçilir. Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisi ve anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir. Sanatta yeterlik programlarında tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış
en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu
dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.
(4) Tez danışmanı değişikliği; öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı ve anasanat
dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.
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Sanatta yeterlik sınavı
MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı; sanatta yeterlik derslerini ve ilgili
uygulamaları başarıyla tamamlayan öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla
ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Sanatta yeterlik sınavları güz
ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.
(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Sanatta yeterlik jürisi, danışman
ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(3) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sanatta yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başarısızlık halinde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte, enstitü anasanat dalı başkanlığına ve yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde de enstitüye tutanakla bildirilir.
(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 46 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.
(5) Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, 55 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerden sonra da toplam
kredinin 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.
Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi
MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.
İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına
katılabilir.
(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde
değişiklik yapılabilir.
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Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunması
MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
danışmanının gözetiminde hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Savunma talebi, öğrenci tarafından bir dilekçeyle enstitüye bildirilir ve sözlü savunma tarihi müdürlükçe ilan edilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili bir raporu sözlü savunmadan en az on beş
gün önce komite üyelerine ve enstitüye verir.
(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez ve sanatta
yeterlik çalışması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü
anasanat dalı başkanlığınca tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve
tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez ve sanatta yeterlik çalışması
izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenciye her
defasında üçer aylık, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenciye ise her defasında altışar
aylık süreler verilerek, tekrar tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına alınır. Tez
önerisi sınavına mazeretsiz iki defa üst üste girmeyen öğrenci yeniden tez ve sanatta yeterlik
sınavına alınır.
(4) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen, ancak tez hazırlama süresi
içerisinde tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci, danışmanın da gerekçeli raporu ile en
geç üç ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan yeni
tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisini tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi
önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci yeni tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi ile ilgili raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ve enstitüye verir. Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu yeni tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı
başkanlığınca yeni tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
Sanatta yeterlik tezinin izlenmesi
MADDE 60 – (1) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için
tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, yılda iki kez toplanır. İki toplantı arasında en
az beş ay süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine
yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar tez ve sanatta yeterlik çalışması konusu ile ilgili
yapılan çalışmaların özeti, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir yıl sonraki dönemde
yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ve sanatta yeterlik çalışması, komite tarafından
başarılı veya başarısız olarak belirlenerek sonuç bir tutanakla enstitüye bildirilir.
(2) Tez izleme sınavına mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Mazeretin geçerliliği enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir.
Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 61 – (1) Geçerli bir sebeple öğrenimine ara vermek zorunda bulunan veya
öğrenim ve eğitimine katkıda bulunacak yurt içi ve yurt dışı eğitim Üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânlar nedeniyle öğrenciye, danışmanı ve anabilim dalı başkanının uygun görüşü
alınmak şartıyla, enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla iki döneme kadar izin verilebilir.
(2) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anasanat dalı başkanlığının önerdiği isimler arasından enstitü yönetim kurulunca asıl ve yedek üye olarak belirlenir. Ayrıca enstitü yönetim kurulu önerilen isimler dışından da alanı ile ilgili jüri üyesi/üyeleri atayabilir. Jüri, üçü
öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim üyeleri arasından olmak üzere beş
kişiden oluşur. Enstitü yönetim kurulu ayrıca, birisi Üniversiteden ve diğeri başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Tezin jüri üyelerine
dağıtımı enstitü müdürlüğünce yapılır.
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(3) Sanatta yeterlik sınavının tarihi ve yeri anasanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitüce belirlenerek, jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Jüri üyeleri, müdürlükçe ilan edilen
yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.
(4) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye
çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır. Tez sınavı; tez
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere
açık olarak yapılabilir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 62 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora
diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir. Diplomaya hak kazanılan tarih, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.
(2) Öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Diploma, Müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.
Uzmanlık alan dersi
MADDE 63 – (1) Enstitüde kayıtlı öğrencilere, danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki özel bilgi ve deneyimleri ile bu alandaki son gelişmelerin aktarılması, öğrencilere temel bilimsel ve akademik çalışma disiplininin verilmesi, çalışma alanı ile ilgili literatürü
izleyebilme yeteneğinin kazandırılması, bilimsel etik kurallarının öğretilmesi ve özümsetilmesi
amacıyla diğer lisansüstü dersler gibi kodlanan ve tamamı teorik olan uzmanlık alan dersi verilir.
Uzmanlık alan dersinin açılması
MADDE 64 – (1) Uzmanlık alan dersi, danışman öğretim üyesinin ders açma isteğinin
enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği tarihten itibaren açılmış sayılır ve bu derse kayıtlı öğrenci bulunduğu sürece devam eder.
(2) Yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi/öğrencileri için tez konusuna göre ayrı ayrı
veya ortak olarak uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersi tez döneminde açılması
zorunlu derslerden olup, ders döneminde de açılabilir.
(3) Öğrenciye birden fazla danışman atanmış olması durumunda uzmanlık alan dersi
yalnız bir danışman tarafından verilir.
(4) Enstitü kurulu, enstitü anabilim dalı kurulunun teklifi üzerine danışmanı Üniversite
dışında olan öğrenciler için uzmanlık alan dersi açılmasına karar verebilir.
(5) Uzmanlık alan dersi, güz döneminde kaydolan öğrenciler için bahar dönemi başlangıcına, bahar döneminde kaydolan öğrenciler için ise güz dönemi başlangıcına kadar dönem
ve yaz tatili de dâhil olmak üzere kesintisiz devam eder.
(6) Öğrencinin derse katılması gerekir. Ancak tez çalışmaları sırasında derse katılmaları
danışman tarafından gerekli görülmeyen öğrenciler ile enstitü yönetim kurulu tarafından kabul
edilen bir mazereti bulunan öğrenciler, danışmanın derse katılmayı gerekli görmesine ya da
mazeretin ortadan kalkmasına kadar derse katılmayabilir.
(7) Danışman, her dönem sonunda öğrencinin durumunu YT ya da YZ olarak değerlendirir.
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Uzmanlık alan dersi saati
MADDE 65 – (1) Uzmanlık alan dersi haftalık ders programında gösterilir.
(2) Uzmanlık alan dersi, her bir öğrenci için haftalık dört saat olarak verilir. Danışman,
birden fazla öğrenciye uzmanlık alan dersi verebilir.
ONUNCU BÖLÜM
İzinler ve Öğrenime Ara Verme
İzinler ve öğrenime ara verme
MADDE 66 – (1) Geçerli bir sebeple öğrenimine ara vermek zorunda bulunan veya
öğrenim ve eğitimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânlar nedeniyle
öğrenciye, danışmanı ve anabilim dalı başkanının uygun görüşü alınmak şartıyla, enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla iki döneme kadar izin verilebilir. Bu süre, farklı mazeretler nedeniyle dahi uzatılmaz.
(2) Hastalık nedeniyle izinli sayılan öğrencilerin, bu süre içerisinde kamu kuruluşları
veya özel kuruluşlardaki görevlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi halinde, izinli sayılma
durumu enstitü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.
(3) Kendisine izin verilen öğrencinin bu izni, acil nedenler dışında, karar tarihini takip
eden dönemden itibaren başlar.
(4) Lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen ve geçerli mazereti nedeniyle
süresi içinde eğitimini tamamlayamayarak geri dönenler, anabilim/anasanat dalı başkanının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciliklerine devam edebilir.
(5) Öğrenciler, askerlik nedeniyle enstitüden ayrılmaları halinde izinli sayılır.
(6) Öğrenimine ara verilen öğrenciler; öğrenime ara verme nedeni ortadan kalktıktan
sonra on beş gün içinde öğrenime ara verme durumunu kanıtlayan rapor, pasaport kayıtları, dil
eğitimi belgesi ya da sertifika, diploma, görevlendirme belgeleri, terhis belgesi ve benzeri belgelerle birlikte, öğrenimlerine kaldığı yerden devam etmek üzere, enstitüye yazılı olarak başvurur. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin enstitü yönetim kurulunca yeterli
görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir. Verilen süre, öğrenim süresinden sayılır.
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,
20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu
kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 68 – (1) 15/8/2014 tarihli ve 29089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler
hakkında uygulanmaz.
Azami süreler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Lisansüstü programlarda halen kayıtlı olan öğrencilerin azami süreleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılından başlar ve bu Yönetmelikte belirtilen azami süreler sonunda eğitimlerini tamamlayamayan adayların Üniversite ile ilişiği kesilir.
Yürürlük
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Maltepe Üniversitesinden:
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Maltepe Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve
öğretimi düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System-ECTS),
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,
d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı
başkanlığı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
e) Enstitü: Maltepe Üniversitesine bağlı enstitüleri,
f) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan ilgili kurulu,
g) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl
süreyle seçilen üç öğretim üyesinden oluşan ilgili kurulu,
ğ) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
h) GMAT: Graduate Management Admission Testini,
ı) GRE: Graduate Record Examination sınavını,
i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
j) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir
dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı olarak belirlenir ve/veya karşılık gelen AKTS kredisini,
k) Lisansüstü eğitim: Tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ile sanatta yeterlik programlarını,
l) Müdür/müdürlük: İlgili enstitü müdürünü/müdürlüğünü,
m) Mütevelli Heyeti Başkanlığı: Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığını,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
o) Proje: Tezsiz yüksek lisans öğretim programlarında yer alan mezuniyet projesini,
ö) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,
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p) Senato: Maltepe Üniversitesi Senatosunu,
r) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve sanatta yeterlik tezini,
s) Tez/proje danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez/proje çalışmalarında rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim
üyesini,
ş) TUS: Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavını,
t) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,
u) Üniversite Yönetim Kurulu: Maltepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ü) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı
dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,
v) YANO: Yarıyıl not ortalamasını,
y) Yarıyıl: Senatoca kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları
Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceğine
ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
(2) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü
lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği
alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, başka yükseköğretim kurumları arasında
yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlarda 20/4/2016 tarihli ve 29690
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar
aranır:
a) Bir lisans diplomasına sahip olmak. Mezuniyet aşamasında olan adaylar yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların
Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının başvurduğu puan türünden
en az 55 standart tam puan almış olmak gerekir. ALES 55 standart puanı Senatoca yükseltilebilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’in eşdeğeri olarak kabul edilen GRE ya da
GMAT sonuç belgelerine sahip olan adayların puanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan eşdeğer puan tablosu esas alınarak hesaplanır. Bir yüksek lisans programını tamamlayan ve yeniden başka bir lisansüstü programına başvuran adaylardan, başvurduğu programın
gerektirdiği ALES puanına sahip olup, en fazla bir yarıyıl öğrenimine ara verenlerden ALES
puanı koşulu aranmaz. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların enstitüdeki anabilim
ve anasanat dallarına başvuran adaylarda ALES puanı aranmaz.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
(3) Yabancı dilde öğretim yapan programlara yapılan başvurular dışında yabancı dil
koşulu aranmaz. Yabancı dilde öğretim yapan programlarda Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 55 puan veya Üniversite tarafından yapılan yabancı
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dil sınavından en az 55 puan ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul
edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğeri puan almak zorunludur. Gerekli görüldüğü durumlarda bu asgari puanlar Senato tarafından yükseltilebilir.
(4) Adayların değerlendirilmesi ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır ve ilgili
enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Adayların değerlendirilmesi;
a) İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla
adaylar mülakata alınabilir. Değerlendirmenin bu şekilde yapıldığı durumlarda; ALES puanının
%50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve mülakat sonucunun %25’i dikkate alınarak, hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.
b) Mülakat yapılmayan durumlarda ALES puanının %50’si ve lisans genel not ortalamasının %50’si dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.
c) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans genel not ortalamasına
göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.
ç) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların ilgili enstitü anabilim ve anasanat
dallarına başvuran adayların kabulünde lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.
d) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES
veya eşdeğeri sınav notu, lisans dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir. Küsuratlı
notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.
Tezli yüksek lisans programı
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrenci, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir.
Süre ve mezuniyet koşulları
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere
dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen ya da azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Tezli yüksek lisans programını erken bitirme süresi üç yarıyıldan az olamaz.
(4) Mezuniyet için öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan
en az yedi dersini alarak derslerini başarmış olması, aldığı tüm derslerinin genel ağırlıklı not
ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması, seminer dersini ve tez sınavını başarıyla tamamlamış olması gerekir.
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Tez danışmanı atanması
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu ise en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu, ilgili enstitünün yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrolu görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir.
Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesinin bulunmaması halinde aynı niteliklere
sahip başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez
danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği
sonuçları Üniversite tarafından belirlenip kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezi, savunulabilir
olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte ilgili enstitüye teslim eder. Danışman söz konusu teze
ilişkin intihal inceleme raporunu alarak enstitüye sunar. Rapordaki verilerde intihalin tespiti
halinde tez, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanının ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanarak atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.
Biri Üniversitenin kadrolu öğretim üyesi diğeriyse bir başka yükseköğretim kurumunun kadrolu
öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye belirlenir. Varsa, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile birlikte tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi reddedilen öğrenciye, talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükünü, proje yazımını ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması koşuluyla
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Diploma
MADDE 10 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen
mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla;
a) Yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını,
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b) Tezin CD üzerine kaydedilmiş kopyasını,
c) Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen tez için doldurulmuş tez veri giriş formunu,
ç) Türkçe ve yabancı dilde özet bilgi içeren CD’yi,
d) Enstitü tarafından istenen tezin Türkçe ve yabancı dilde yazılmış ve tezin danışmanı
tarafından onaylanmış özetlerini içeren CD’yi,
tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder
ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması
verilir. İlgili enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği
kesilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/
anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı
bulunan uygulamalı sınav tarihi, diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği
tez sınavı tarihidir.
(3) Yüksek lisans tezinin bir kopyası, ilgili enstitü tarafından, tezin tesliminden itibaren
üç ay içinde, elektronik ortamda, bilimsel araştırmaların ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak
üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi
kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını öğretir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS kredisinden az
olmamak üzere en az on ders ile mezuniyet projesi dersinden oluşur. Öğrenci, mezuniyet projesi
dersinin alındığı yarıyılda mezuniyet projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Mezuniyet projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
Süre ve mezuniyet koşulları
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl,
en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Mezuniyet projesini tamamlayan öğrenci projesini danışmanına sunar. Danışman
projenin uygun olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte projeye ilişkin intihal inceleme raporunu alarak enstitüye sunar. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde proje, gerekçesi ile
birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
(3) Mezuniyet için, öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan
en az on ders dersi başarmış olması, alınan tüm derslerin genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00
üzerinden en az 2,50 olması ve mezuniyet projesi çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.
Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve mezuniyet projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç
birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesinin
ya da öğretim görevlisinin bulunmaması halinde aynı niteliklere sahip başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.
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Diploma
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve mezuniyet projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/
anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili
enstitü yönetim kurulunun kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı
Genel esaslar
MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel
problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz etmek
ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk iki kredilik
15 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.
(3) Doktora programlarında ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için ise en fazla dört ders seçilebilir.
(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
Başvuru ve kabul
MADDE 16 – (1) Doktora programına başvuracak adaylarda aranan koşullara ilişkin
esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) ALES puanlarına ilişkin esaslar şunlardır:
1) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip ya da hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli
lisans eğitimi alan adayların ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
2) Tıp, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az
on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip adayların ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
3) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların ilgili enstitü anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
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4) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
b) Yabancı dil sınav puanlarına ilişkin esaslar şunlardır:
1) Doktora programına başvuran adayların anadilleri dışında yabancı dil sınavından en
az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
2) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran adayların, anadilleri dışında yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
c) Programa kabul aşamasında, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla mülakat yapılabilir.
ç) Adayların değerlendirilmesi ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır ve ilgili
enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Adayların değerlendirilmesi;
1) Mülakatın yapıldığı durumlarda ALES puanının %50’si, yabancı dil sınavının veya
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı puanının %20’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %10’u dikkate alınarak
hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.
2) Mülakat yapılmayan durumlarda ALES puanının %50’si, yabancı dil sınavının %25’i
ve lisans/yüksek lisans genel not ortalamasının %25’i dikkate alınarak hesaplanan puana göre
adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.
d) Temel tıp bilimlerinde ve Senato tarafından uygun görülen diğer klinik dışı tıp dallarında doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına
ve 50 puandan az olmamak koşuluyla TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, (diş hekimliği, eczacılık ve veterinerlik fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan
az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. 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 elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanının yanı sıra, yabancı dil sınavı
puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat
sonucu da değerlendirilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavı en az 55 puan
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın
eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. Değerlendirmede ALES veya TUS puanının %50’si,
yabancı dil sınavı puanının %20’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat
sonucunun %10’u dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması
yapılır.
e) Bu maddede yer alan asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından karar verilebilir.
Süre ve mezuniyet koşulları
MADDE 17 – (1) 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 tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
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(2) Doktora programı için gerekli kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde öğretim programında yer alan derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını
sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on
dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini,
seminer dersini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara, talepleri halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje
ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(5) Mezuniyet için, öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan
en az yedi dersin başarılmış olması, alınan tüm derslerin genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00
üzerinden en az 3,00 olması, seminer dersi ve tez sınavını başarıyla tamamlaması gerekir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 18 – (1) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını enstitüye önerir. Tez danışmanı ilgili enstitünün
yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.
(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrolu görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir.
Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en
az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesinin bulunmaması halinde aynı niteliklere sahip başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından
en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, kredili derslerini ve seminer dersini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konuların ve kavramların bilgisiyle doktora çalışması yürütebilecek
bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en
fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
(2) Doktora yeterlik sınavları, her eğitim-öğretim yılında iki defa olmak üzere Nisan-Mayıs
ve Ekim-Kasım aylarında yapılır. Öğrencinin kabul edilebilir mazeretinin olması ve/veya ilgili
enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu tarihlerde değişiklikler yapılabilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci
en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen
ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
ilgili enstitünün yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri
altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100
tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavında başarılı
sayılabilmek için yazılı sınavda aldığı notun %40’ı ve sözlü sınavda aldığı notun %60’ının
toplamının 100 tam puan üzerinden en az 80 puan (BB) olması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını önerebilir. Dersler kredi yükleri her ne olursa olsun kredisiz olarak kabul edilir ve
GANO’ya dahil edilmez. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla
tamamlamış bir öğrenci aynı dalda yürütülmekte olan ya da ilgili enstitü yönetim kurulunun
uygun görmesi durumunda, doktora programına yakın daldaki bir yüksek lisans programına
ilgili anabilim dalı başkanlığının oluru ve enstitü yönetim kurulu kararı ile geçebilir. Bu durumda öğrencinin yüksek lisans derecesini alabilmesi için geçtiği programın koşullarını sağlaması gerekir.
Tez izleme komitesi
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla bir ay içinde bir
tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu,
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
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kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.
(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversite
tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Öğrenci doktora tezini, tez savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme yaparak yeniden danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezi ilgili enstitüye teslim eder. Danışman söz konusu teze ilişkin intihal
inceleme raporunu alarak enstitüye sunar. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde tez, gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
(4) Doktora tez savunması jürisi, danışman ile ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme
komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman
dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlara, talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Doktora diploması
MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını
danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü
belirttiği bir yazıyla birlikte tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla
ilgili enstitüye gönderir.
(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş istenen sayıda kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin
Üniversiteyle ilişiği kesilir.
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(3) Doktora diploması üzerinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.
(4) Doktora tezinin bir kopyası, ilgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç
ay içinde elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Genel esaslar
MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.
(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on beş ders, seminer uygulamalar ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur
(3) Lisansüstünde, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir.
Başvuru ve kabul
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya
yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri veya konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puan almış olmaları gerekir.
(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilir.
(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
(4) Adayların değerlendirilmesi ilgili anasanat dalı başkanlığınca yapılır ve ilgili enstitü
müdürlüğünce yürütülür. Programa kabul aşamasında, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla mülakat yapılabilir. Adayların değerlendirilmesi;
a) Mülakatın yapıldığı durumlarda ALES puanının %50’si, yabancı dil sınavının veya
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı puanının %20’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %10’u dikkate alınarak
hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.
b) Mülakat yapılmayan durumlarda ALES puanının %50’si, yabancı dil sınavının %25’i
ve lisans/yüksek lisans genel not ortalamasının %25’i dikkate alınarak hesaplanan puana göre
adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.
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c) Ancak ilgili enstitü anasanat dallarına öğrenci kabulünde, güzel sanatlar fakültelerinden, konservatuvarlardan ya da diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olan adayların değerlendirilmesinde birinci fıkra hükümleri uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen koşullarda, mülakat yapıldığı durumlarda yabancı dil sınavının % 20’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve mülakatın %60’ı; mülakat yapılmadığı durumlarda ise yabancı dil sınavının %40’ı ve lisans/yüksek lisans not ortalamasının %60’ı dikkate alınarak hesaplanan puana
göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.
(5) Bu maddede yer alan asgari puanlar gerekli görüldüğü durumlarda Senato tarafından
yükseltilebilir.
Süre ve mezuniyet koşulları
MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç, 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 tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla
tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla
tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini, seminer dersini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez,
sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on
iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.
(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Danışman atanması
MADDE 27 – (1) İlgili enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık
yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, gösteri, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
bir danışman atar. Danışman, öğrenciyle birlikte belirleyeceği tez, sergi, gösteri, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını ilgili enstitüye önerir, bu öneri enstitü
yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez
danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışmanın sanatta yeterlik
programlarında tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları yönetebilmesi
için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de
olabilir.
(2) Danışman, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 28 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Üniversite tarafından kabul
edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.
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(2) Öğrenci, sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce, düzeltme verilen tez
ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte, tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezi ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal inceleme raporunu alarak danışmana ve jüri
üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde tez, gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi
olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde
yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul
edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ancak tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik
çalışmasından başarılı olamayanlara, talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları
da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.
(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir
ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası, ilgili
enstitü tarafından, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere elektronik ortamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü, Kayıtlar ve Sınavlar
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden
lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki bir
yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
(3) Bilimsel hazırlık programında en fazla iki ders alınabilir; öğrenci bu derslere devam
etmek ve başarılı olmak zorundadır.
(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dahil edilmez.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 31 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir
konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı
ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda
doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere diploma
veya sertifika verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge
verilir.
(2) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 32 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde; en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm
yatay geçiş başvurularında öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
(2) Öğrenciler tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında sadece bir defaya mahsus olmak üzere başvuru yaparak geçiş yapabilirler. Ancak bu öğrenciler tekrar başvuru yapmaları halinde sadece daha önce kayıtlı oldukları yüksek lisans programına geri dönebilirler.
Söz konusu başvurular ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, ilgili enstitü
yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların kayıtları, akademik
takvimde belirtilen günlerde yapılır. Süresi içinde eğitim ve öğretim bedelini yatırıp kesin kaydını yaptırmayan adaylar lisansüstü öğrencisi olma hakkını kaybetmiş sayılır ve herhangi bir
hak iddia edemezler.
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(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Sundukları belge ve bilgilerin yanlış veya eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin,
bulundukları yarıyıla bakılmaksızın Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmış ise, kendilerine verilen diploma ve diğer belgeler iptal edilir ve haklarında
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
(3) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslere yazılarak öğrenim ücretinin ödenmiş olması koşuluyla kayıt yenilemek zorundadırlar.
(4) Mazeretleri ilgili enstitü tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç öğretim
tarihinin başlangıcından itibaren akademik takvimde yer alan ders alma bırakma süresine kadar
yenilenebilir.
Ücretler
MADDE 34 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Öğrenim ücretleri Mütevelli Heyetince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme koşullarıyla birlikte duyurulur. Öğrenim ücretinin yarıyıl başlarında ve ilan edilen tarihlerde ödenmesi gerekir.
Kayıt dondurma
MADDE 35 – (1) İlgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek geçerli nedenlerle
bir öğrenci en çok bir yarıyıl kayıt dondurabilir. Askerlik durumunda ise askerlik süresince
kayıt dondurulur. Öğrenci mazeretini resmi belgelerle kanıtlamak zorundadır.
(2) Kaydını yaptırmış bir öğrenci doğum, hastalık, doğal afetler, askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülemeyen nedenlerle yarıyıl içinde de kaydını dondurabilir. Yarıyıl içinde
alınan kayıt dondurma işleminde öğrenci söz konusu yarıyılın başından başlayarak kaydı dondurulmuş sayılır, aldığı dersler silinir, sınavlara giremez ve bu süre öğrenim süresinden sayılmaz.
(3) Kayıt dondurma başvurusu mazeretin ve gerekli belgelerin sunulması koşuluyla yarıyılın ilk üç haftası içinde yapılır.
(4) Bir öğrenciye öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Ancak söz konusu izin sebeplerinin sürmesi halinde bu durum en fazla iki yarıyıl daha
uzatılabilir.
Kayıt silme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan kayıt silmeye ilişkin hükümler dışında öğrencilerin;
a) Kendi istekleriyle,
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmaları nedeniyle,
Üniversite ile ilişikleri kesilir.
Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 37 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim programları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler,
tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim programları Senato tarafından kararlaştırılan içeriğe uyma koşuluyla ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.
(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
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(3) Lisansüstü programların kredisi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine
göre belirlenen kredi aralığı dikkate alınır.
a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak derslerin AKTS’leri hesaplanır.
(4) Lisansüstü programlarda devamla ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:
a) Öğrenciler; derslere, laboratuvar çalışmalarına ve uygulamalara devam etmek, sınavlara ve dersi veren öğretim elemanının uygun gördüğü çalışmalara katılmak zorundadırlar.
b) Öğrencilerin devamlarıyla ilgili kurallar dersin öğretim elemanınca belirlenir, izlenir
ve değerlendirilir.
c) Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.
(5) Lisansüstü programlarda sınavlar ve sınavlara itirazlarla ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:
a) Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde
yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları
ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. Yeterlik, seviye tespit
veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği
gibi, alan ve zorluk düzeyine göre sınıflandırılarak güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik
ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması
ile sınav güvenliğinin sağlanması Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda yapılır. İlgili enstitü kurulunun kararı ile sınav, sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde öğrencinin tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları göz önünde bulundurulur. Final sınavları ilgili yarıyıl sonunda açılır. Final sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti
kanıtlayan uygun belgelerin ilgili enstitü kurulu tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınavları ilan edilen tarihlerde yapılır.
b) Öğretim elemanları, yarıyıl içi çalışmalarla yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıklarını öğrencilere her yarıyıl başında ilan edilen ders izlencesinde duyurur.
c) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları öğrenci bilgi sistemine
girilerek ve sınav evrakı bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilerek notlar öğrenci
bilgi sisteminde ilan edilir. Sınav evrakı iki yıl süreyle saklanır.
ç) Öğrenciler, sınavların sonuçlarına, sonucun ilanını takip eden beş iş günü içinde,
ilgili enstitü müdürlüğüne verecekleri dilekçe aracılığıyla itiraz edebilirler.
d) Enstitü müdürü, sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim elemanı
olmak üzere ilgili öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Notların jüri
veya komite şeklinde birden çok öğretim elemanı tarafından verildiği durumlarda, oluşturulacak
komisyonun bir üyesi dersin yürütücüleri arasından, diğer ikisi yakın alanlardaki öğretim elemanları arasından belirlenir.
e) Komisyon, en çok beş işgünü içinde itirazı sonuçlandırır ve raporunu ilgili enstitü
müdürlüğüne sunar.
f) Komisyon raporu ilk enstitü yönetim kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanır.
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g) Harf olarak belirlenen başarı notları ilan edildikten sonra, sınav sonucuna itiraz üzerine notlarda yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına
yansıtılmaz.
(6) Lisansüstü programlarda başarı değerlendirme sistemi aşağıdaki gibidir:
a) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla
kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
BAŞARI
SAYISAL
NOTLARI
EŞDEĞERİ
AA
4,00
BA
3,50
BB
3,00
CB
2,50
CC
2,00
DC
1,50
DD
1,00
F
0
b) (a) bendinde yer alan notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını,
DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için
yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.
c) Not durum belgelerinde kullanılan harfli işaretlerin anlamı aşağıda gösterilmiştir:
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ç) Yatay geçiş, intibak veya benzer durumlarda Üniversitede uygulanacak ve diğer üniversite veya kurumlara verilecek ve onlardan alınacak belgelerde başarı notlarının karşılığı
olarak değerlendirilecek puanlar aşağıdaki gibidir:
BAŞARI
NOTLARI
PUANLAR
AA
90-100
BA
85-89
BB
80-84
CB
75-79
CC
70-74
DC
60-69
DD
50-59
F
49 ve aşağısı
(7) Lisansüstü programlarda not ortalamalarının hesaplanmasıyla ilgili esaslar aşağıdaki
gibidir:
a) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur. Bir dersin ortalaması, öğrencinin aldığı ders başarı notunun ağırlık katsayısıdır.
b) YANO; o yarıyıl kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile o dersten alınan
başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucunda elde edilen toplamın, o yarıyılda alınan
tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.
c) GANO; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile alınan
başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi
değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.
ç) Bölünme sonucunda virgülden sonra beş hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü
rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.
d) Tekrar edilen derslerde en son alınan başarı notu geçerlidir.
(8) Lisansüstü programlarda kredi yükü ve kredi aktarmayla ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:
a) Yüksek lisans veya doktora programına devam eden öğrencinin, bir yarıyıldaki kredi
yükü en çok on beştir. Akademik danışmanın onayı ve gerekli hallerde enstitü yönetim kurulunun onayıyla bu yük en fazla üç kredi arttırılabilir.
b) Özel öğrenci olarak alınan dersler ile başka bir yükseköğretim kurumundan alınan
lisansüstü derslerin kredileri; danışmanın görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla öğrencinin devam etmekte olduğu programa aktarılabilir.
(9) Lisansüstü programlarda ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilmeyle ilgili
esaslar aşağıdaki gibidir:
a) Öğrenciler ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemlerini, akademik danışmanlarının onayıyla akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yaparlar.
b) Öğrencinin Üniversitedeki farklı enstitülerde veya yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alması, öğrencinin akademik danışmanının
gerekçeli açıklaması ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ile ilgili enstitü
yönetim kurulunca karara bağlanır. Üniversitede kayıtlıyken yurt içi ve yurt dışı değişim programlarına katılacak öğrencilerin alacağı ders sayısı enstitü yönetim kurulunca ayrıca belirlenir.
Başka yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin sayısı tezli yüksek lisans programları için
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en fazla iki, tezsiz yüksek lisans programları için en fazla üç, yüksek lisans derecesiyle öğrenci
alan doktora programları için en fazla üç ve lisans derecesiyle öğrenci alan doktora programları
için ise en fazla dörttür.
c) Yüksek lisans programından mezun olabilmek için bütün kredili derslerden geçer
not aldıkları halde GANO’ları 2,50’nin altında olanlar ortalamalarını yükseltebilmek için, daha
önce DD, DC veya CC başarı notu ile geçtikleri dersleri tekrarlarlar.
ç) Doktora programından mezun olabilmek için bütün kredili derslerden geçer not aldıkları halde GANO’ları 3,00’ın altında olanlar ortalamalarını yükseltebilmek için, daha önce
DD, DC, CC veya CB başarı notu ile geçtikleri dersleri tekrarlarlar.
d) Öğrenciler beşinci haftanın sonuna kadar yarıyıl başında kayıt yaptırdıkları bazı derslerden çekilebilir. Bu durumda yarıyıl öğrenim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, öğrenimleri süresince en fazla iki dersten çekilebilirler.
e) Öğrenciler danışmanın ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü
kurulunun kararıyla başarısız oldukları seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli derse yazılabilirler.
(10) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az
bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur. Yüksek lisans sırasında bu dersi
alanların söz konusu dersi doktora aşamasında almaları zorunlu değildir.
(11) İlgili enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin
ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin akademik danışmanı karar
verir. Akademik danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.
Yabancı uyruklu adaylar
MADDE 38 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında
tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin
usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Birden fazla lisansüstü programa kayıt
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü
programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 40 – (1) 6/9/2009 tarihli ve 27341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden
fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 39 uncu madde hükümleri uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce herhangi bir tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı olan
veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2014/1214
KARAR NO : 2016/200
5607 Sayılı Yasanın 3/18. maddesine muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas
ve karar numarası yazılı 22/03/2016 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPĠS,
80 TL ADLĠ PARA, 2 YIL 6 AY BELĠRLĠ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN
BIRAKMA (TCK 53/1) cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Ahlam oğlu, 1988 SURĠYE
doğumlu, SURĠYE uyruklu BAHATTĠN KASĠMLAR tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ,
gerçekli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup,
Ġlan olunur.
8527

—————

ESAS NO : 2014/902
KARAR NO : 2016/344
5607 Sayılı Yasanın 3/18. maddesine muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas
ve karar numarası yazılı 12/05/2016 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPĠS,
2 YIL 6 AY BELĠRLĠ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1),
100 TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Seyitahmet ve Yazgülü oğlu, 01/10/1983 doğumlu,
Ankara, Kalecik, Hasayaz mah/köy nüfusuna kayıtlı FATĠH BÖREKÇĠ tüm aramalara rağmen
bulunamamıĢ, gerçekli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup,
Ġlan olunur.
8528

—————

ESAS NO : 2014/18
KARAR NO : 2016/318
Basit yaralama, Hakaret, Haksız Fiil Nedeniyle veya KarĢılıklı Hakaret, Hakaret, Basit
Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 03/05/2016 tarihli
ilamı ile 86/2, 125/1, 129, 125/1, 86/2, maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ
BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ayhan ve Huriye oğlu,
05/01/1970 doğumlu, Isparta, Eğirdir, Bağören, mah/köy nüfusuna kayıtlı BÜLENT OĞUZ tüm
aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerçekli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup,
Ġlan olunur.
8529

—————

ESAS NO : 2015/1098
KARAR NO : 2016/215
5607 Sayılı Yasanın 3/18. maddesine muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas
ve karar numarası yazılı 24/03/2016 tarihli ilamı ile 3/18, 3/10, 3/5-1. cümle, 3/5-1. cümle, 3/10,
3/18 maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPĠS, 120 TL ADLĠ PARA, 3 YIL 1 AY 15
GÜN BELĠRLĠ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1), cezası ile
cezalandırılan Muhammed ve Fatıma oğlu, 26/03/1993 RAKKA doğumlu, SURĠYE uyruklu
MUHAMMED HAMID tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerçekli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup,
Ġlan olunur.
8530
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
LASTĠK TEKERLEKLĠ YÜKLEYĠCĠ KĠRALAMA VE ÇALIġTIRMA
HĠZMETĠ ALIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aĢağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.
1 - Ġdarenin
a) Adresi

: E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd.
No. 89 45500 Soma/MANĠSA

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 - 613 20 13
c) Elektronik posta adresi

: elisatinalma@eli.gov.tr

2 - Ġhale konusu hizmetin a)
Ġhale Tarih
Niteliği - Türü - Miktarı
Ġki adet lastik tekerlekli yükleyici
kiralama ve çalıĢtırma hizmeti alım iĢi

b) Yapılacağı yer

Ġhale Kayıt No

Dosya No

2016/422960

2016-1814

ve Saati
09.11.2016
14.00

Süre
396 gün

: TKĠ Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Müdürlüğü
(Soma / MANĠSA)‘dır.

c) ĠĢin süresi

: Yukarıdaki tabloda belirtilmiĢtir.

d) Ġhale usulü

: Açık ihale

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer

: ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANĠSA

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89 45500
Soma / MANĠSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karĢılığı aynı
adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

9059/1-1
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YÜKLEME, TAġIMA VE BOġALTMA ĠġLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aĢağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.
1 - Ġdarenin
a) Adresi

: E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd.
No. 89 45500 Soma/MANĠSA

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 - 613 20 13
c) Elektronik posta adresi

: elisatinalma@eli.gov.tr

2 - Ġhale konusu hizmetin a)
Ġhale Tarih
Niteliği - Türü - Miktarı

Ġhale Kayıt No

Dosya No

2016/420668

2016-1805

ve Saati

Süre

IĢıklar B Termik Stoğundan 300.000
Ton Kömürün Yüklenmesi, Soma B
Termik Santrali 1-4 (Yırca veya Balcı

04.11.2016

kapısı) ve 5-6 Ünitelerine veya Stok

15.00

150 gün

Sahalarına TaĢınması ve BoĢaltılması iĢi

b) Yapılacağı yer

: TKĠ Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Müdürlüğü
(Soma / MANĠSA)‘dır.

c) ĠĢin süresi

: Yukarıdaki tabloda belirtilmiĢtir.

d) Ġhale usulü

: Açık ihale

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer

: ELĠ

Müessesesi

Müdürlüğü

Toplantı

Salonu

Soma/MANĠSA
4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk Cd. No. 89 45500
Soma/MANĠSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karĢılığı aynı adresten
temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
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DIġ LASTĠK ALIMI AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi
Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2016/419451
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD Ġzmir Liman ĠĢletme Müdürlüğü/Atatürk
Caddesi No. 97 Alsancak/ĠZMĠR
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 232 463 16 00 / 391 - Faks: 0 232 463 22 48
c) Elektronik Posta Adresi
: izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr
2 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı : 1000 R 20 Ebadında 120 Adet DıĢ Lastik Alımı
3 - Ġhale Tarihi ve Saati:
a) Ġhale tarihi
: 09.11.2016
b) Ġhale Saati
: 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin, TCDD Ġzmir Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
BaĢkanlığına 09.11.2016 ÇarĢamba günü saat 14.00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TCDD Ġzmir Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Ġhale Komisyonu Satın
Alma Servisi‘nde görülebilir.
Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD
Ġzmir Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL
(ĠkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
9086/1-1

—— • ——

ÇENTĠK DARBE TEST CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/419401
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 1 adet Çentik Darbe Test Cihazı, teknik Ģartnameye göre
imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 03/11/2016 - Saat 15.00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
03/11/2016 günü saat 15:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
9024/1-1
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ĠLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNUNUN 16-1. MADDESĠ KAPSAMINDA TASFĠYELĠK HALE GELEN
EġYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - SatıĢa esas bedeli en az 15,46 TL. ile en çok 842,25 TL. arasında değiĢen; 25/10/2016
günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2 TL. en çok 85 TL arasında
olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı
Ģartname eki listede gösterilen Cep telefonu aksesuar ve aksamı, kol saati, otomobil parçaları,
elektrik ve elektronik eĢya, giyim eĢyası, av tüfeği ve malzemeleri v.b. 76 grup eĢya açık artırma
suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Küme Evleri No: 20 ġehitkamil/GAZĠANTEP adresindeki
Gaziantep Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale salonunda 26/10/2016 tarihinde saat: 09.30‘da satıĢa
sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81
numaralı telefondan ulaĢılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil)
bedel karĢılığı Gaziantep Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
Ġlan olunur.
9055/1-1

—— • ——

THK MERSĠN ĠġHANI BĠNASI SATILACAKTIR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı‘na ait Mersin Ġli, Akdeniz Ġlçesi,
CamiĢerif Mahallesi, 5248 Sokak No: 2 adresindeki 147 ada, 2 parsel nolu 593 m² arsa üzerinde inĢa
edilmiĢ, altında 7 dükkanı olan 5 katlı kargir apartman nitelikli taĢınmazın satıĢı 03 Kasım 2016
PerĢembe günü saat 14.00‘da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.
2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar THK Mersin ġube BaĢkanlığı‘na (CamiĢerif Mahallesi, Ġstiklal Caddesi, 5248
Sokak, THK Mersin ĠĢhanı Kat: 1 No: 102 Akdeniz/MERSĠN) vereceklerdir.
3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 250,00.-TL karĢılığında Türk Hava Kurumu Genel
BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Ġhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden
veya THK Mersin ġube BaĢkanlığı‘ndan (CamiĢerif Mahallesi, Ġstiklal Caddesi, 5248 Sokak,
THK Mersin ĠĢhanı Kat: 1 No: 102 Akdeniz/MERSĠN) temin edebilirler.
4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel: THK Genel BaĢkanlığı
(0 312) 303 73 78 - 80-70
THK Mersin ġube BaĢkanlığı (0 324) 233 16 63
9116/1-1

—————

GEMĠCĠ DUVAR TAKVĠMĠ YAPTIRILACAKTIR
1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı‘nın ihtiyacı olan 300.000 adet gemici duvar
takviminin sayfalarının ve aynasının basımı, ferforajlı iplik dikiĢi ile sayfa ve aynalarının
birleĢtirilmesi (33x70 cm, zemin 4 renk 350 gr. kroma karton, sayfalar 2 renk 80-100 gr arası
1.hamur, dikiĢli, laklı, 12 yaprak) iĢi 02 Kasım 2016 ÇarĢamba günü saat: 14.30‘da kapalı teklif
alma usulüyle ihale edilecektir.
2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA)
Ġhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.
3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 50,00.-TL karĢılığında yukarıda belirtilen adresten
temin edebilirler.
4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel: (0 312) 303 73 77 - 78 - 80
9117/1-1
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SULANABĠLĠR ARAZĠ KĠRAYA VERĠLECEKTĠR
Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
1 - ĠĢletmemizin muhtelif mevkilerinde bulunan 1.657 dekar sulanabilir arazi; kavun,
karpuz, patates, çeĢitli sebzeler ile ikinci ürün mısır üretimi için sözleĢme tarihinden itibaren
31 Ekim 2017 tarihine kadar kiraya verilecektir.
2 - Ġhale, açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
3 - Ġhale 31.10.2016 Pazartesi günü saat 14.00‘de iĢletmemiz Ġhale Salonunda Alım-Satım
ve Ġhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Ġhaleye iĢtirak eden olmadığı veya teklif edilen
fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale bir hafta sonra 07.11.2016 Pazartesi günü aynı yer ve
saatte tekrar edilecektir
4 - a) Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aĢağıda
çıkarılmıĢtır.
Muhammen

Muhammen

%5 Geçici

Miktarı

Bedel

Tutar

Teminat

250 Da.

480,00.-TL/Da.

120.000,00.-TL

6.000,00.-TL

384 Da.

480,00.-TL/Da.

184.320,00.-TL

9.216,00.-TL

224 Da.

480,00.-TL/Da.

107.520,00.-TL

5.376,00.-TL

370 Da.

480,00.-TL/Da.

177.600,00.-TL

8.880,00.-TL

236 Da.

480,00.-TL/Da.

113.280,00.-TL

5.664,00.-TL

193 Da.

480,00.-TL/Da.

92.640,00.-TL

4.632,00.-TL

1.657 Da.

480,00.-TL/Da.

795.360,00.-TL

39.768,00.-TL

Kira
P. No

Konusu
Tarım

1

Mevkii
Söğüt-11
Ada No :152

Arazisi
Parsel No.: 2
Tarım
2.
Arazisi

Söğüt-3
Ada No.: 152
Parsel No.: 2

Tarım
3.

Tokat Ağzı-1
Ada No: 152

Arazisi
Parsel No.: 2
Tarım
4.

Cami Kırı-1
Ada No: 54

Arazisi
Parsel No.: 50
Tarım
5.

Hacı Osman
Ada No: 101

Arazisi
Parsel No.: 18
Tarım
6.

Çelek 1/A
Ada N.: 119

Arazisi
Parsel No.: 12
Toplam:
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b) Geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, 39.768,00.-TL‘dir.
Geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır.
(Geçici teminatın süresi en az 60 gün olacaktır).
c) Kesin teminat ise, ihale fiyatı üzerinden toplam ihale tutarının % 10 nispetindedir.
d) Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aĢağıya çıkarılmıĢtır.
1 - Tedavüldeki Türk parası,
2 - Döviz, (Ġhale günündeki TC. Merkez Bankası döviz alım kuruna göre TL. Teminat
tutarını karĢılamak ve kesin teminat olması halinde TL. ye çevrilmek kaydıyla.)
3 - Banka teminat mektupları (Limit dahili ve süresiz olacaktır.)
4 - Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında
teminat olarak kabul edileceği açıklanan belgeler.
5 - Kamu kurum ve kuruluĢları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu
sektörüne ait bulunan kuruluĢlardan da geçici teminat alınır.
e) Geçici teminat ihalenin baĢlayacağı saate kadar iĢletme veznesine veya ĠĢletmenin Halk
Bankası Dalaman ġubesindeki TR 6300 0120 0926 7000 1300 0003 no‘lu hesabına yatırılıp
alınacak makbuz veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri komisyona ibraz edilecektir.
5 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerde aĢağıdaki Ģart aranır.
a) Kanuni ikametgâh belgesi,
b) Geçici teminat belgesi,
c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Ġlgili Meslek KuruluĢlarına kayıtlı olduklarına ve
hâlihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ belge,
d) Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz
edilmesi, gerçek kiĢi olması halinde de imza sirkülerinin ibraz edilmesi,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) Ġhaleye girenler ihale konusu yeri gördüklerini ve tüm niteliklerini bildiklerini ihtiva
eden bir belgeyi idareye verecektir.
g) Ġhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmıĢ olma Ģartı ile bağlı bulunduğu Vergi
Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kura borcunun olmadığına veya borcu var ise
ertelendiğine dair belgeler,
6 - Ġhale ile ilgili Ģartname iĢletmemizde ve Genel Müdürlüğümüzün www.tigem.gov.tr.
web sitesinde görülebilir.
7 - TĠGEM, Bir Ġktisadi Devlet TeĢekkülü olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi
değildir. Ġhale konusu iĢin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu
kapsamı dıĢında yapılmakta olup, Ġhale TĠGEM Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında
yapılmaktadır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.

9040/1-1

Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2016 – Sayı : 29862

47 KALEM LABORATUVAR CĠHAZI ALIMI ÖN YETERLĠK ĠLANI
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
47 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3‘üncü maddesi
(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli ve
2003/6554 Sayılı Kararnamenin Eki Esasların 19. maddesine göre Belli Ġstekliler Arasında Ġhale
Usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan bütün istekliler
teklif vermeye davet edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale kayıt numarası
: 2016/418441
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Uludağ Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi
Ġzmir Yolu 21. Km. Görükle Kampusü Nilüfer/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 0 224 294 02 58 - 0 224 294 02 55
2 - Ön yeterlik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 47 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı

S. No
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27

Niteliği/Türü
47 Kalem Laboratuvar Cihazı
LC MS-MS
Görüntüleme Sistemli AraĢtırma Mikroskobu
Buz Makinası
Soğutmalı Santrifüj
Dik Tip Derin Dondurucu
Gaz Kromatograf-Kütle Spektrofotometresi (GC-MS)
ĠndüklenmiĢ EĢlemiĢ Plazma-Kütle Spektrometre (ICP-MS) cihazı
Mikrodalga Numune Hazırlama Cihazı
UV-VIS Spektrofotometre
Ultra Saf Su Cihazı
Blender (çelik ve cam hazneli)
Analitik (Dijital) Terazi
Etüv-1
Etüv-2
Gaz Kromotografisi (GC -NPD)
Hassas Terazi-1
Hassas Terazi-2
Genel Laboratuvar Homojenizatörü
Isıtıcı Tabla (Hot Plate)
Isıtıcılı Manyetik KarıĢtıcı
Azot Protein Tayin cihazı
Labaratuvar Tipi BulaĢık Kurutma Kabini
Kurutma Dolabı
Kül Fırını
Laboratuvar Tipi Rezistans Kurutmalı Yıkama Dezenfeksiyon Cihazı
Laboratuvar Tipi Buzdolabı
Mekanik KarıĢtırıcı-1

Miktarı
(Adet)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1
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S. No
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
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Miktarı
(Adet)
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

Niteliği/Türü
Mekanik KarıĢtırıcı-2
Orbital Çalkalayıcı
Masa Üstü pH Metre-1
Masa Üstü pH Metre-2
Rotary Evaporator
Stomacher
TaĢınabilir UV Lamba
Vakum Pompası
Gaz Kromotografisi (GC FID)
Vortex
Baca Gazı Analizörü
Bacada Toz Analizörü
BOĠ respirometresi
Gaz Kromatograf, elektron yakalama ve alev iyonizasyo
(GC-ECD/FID), Termal Desorber
Masa Üstü Santrifüj
Ġnkübatör
pM 10 - PM 2.5 sampler
Kilitli Dosya Dolabı
Cam Malzeme Dolabı
Buzdolabı

dedektörleri

1
2
1
1
3
2
9

b) Teslim yeri
: Uludağ Üniversitesi Merkez AraĢtırma Laboratuvarı
c) Teslim tarihi
: SözleĢme imzalanmasını takiben 90 (doksan) gündür.
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası
Satınalma Komisyon Toplantı Odası Görükle Kampüsü
Nilüfer/Bursa
b) Tarihi ve saati
: 09.11.2016-10.30
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak
kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Adayların aĢağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik baĢvuruları kapsamında sunmaları
gerekir
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Ön yeterlik baĢvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
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1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ön yeterlik idari Ģartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu,
ç) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,
e) Adayın ortak giriĢim olması halinde, bu idari Ģartnamenin ekinde yer alan standart
forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi,
Adayın ortak giriĢim olması halinde (a), (b), (d) de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler
4.2.1. Ġstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE‘nin ‗‘Hizmet Yeterlilik Belgesi‘‘
ve/veya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‘nın ‗‘SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi‘‘
4.2.2. Teknik Ģartnamelerde istenilen standartlara ait kalite belgeleri ibraz edilecektir.
4.2.3. Ġstekli, satıĢını teklif ettiği cihaz/ürün/sistemin teknik özelliklerini, çalıĢma ortam
koĢullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dıĢ görünümünü net olarak
gösteren ve tam boy resmini de içeren tanıtım broĢürünü veya kitap/kitapçığını teklif dosyasına
eklemek zorundadır.
4.2.4. Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlarla uygunluğunu teyit etmek
amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik Ģartnamenin tüm maddelerine
teknik Ģartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik Ģartnameye cevaplar. (Bu cevaplar
firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menĢei
ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)
5 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin yukarıdaki adresinde ve
http://bap.uludag.edu.tr/ adresinde görülebilir.
6.2. Ön yeterlik dokümanı bedeli 50,00.- Türk Lirasıdır,
6.3. Ġhale doküman bedeli 50,00.-Türk Lirasıdır.
6.3.1. Ön yeterliliğe baĢvuracak olanlar, T.C. Halk Bankası Uludağ Üniversitesi ġubesi
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 no.lu hesaba (Ġhale
Konusunu ve Ġhale Kayıt numarasını belirtmek suretiyle) 100,00-TL bedeli yatırarak, ibraz edilen
makbuz karĢılığı 1-a‘da belirtilen adresten idarece onaylı Ġhale dökümanını da temin edebilirler.
6.4. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Ön yeterlik baĢvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Uludağ
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimine elden teslim edilebileceği gibi
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyumlar bu ihaleye baĢvuruda bulunamaz.
9 - Bu ihalede kısmi baĢvuru yapılabilir.
10 - Ġhalemiz 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhaleleri SözleĢme
Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasların
hükümlerine göre yapılacaktır.
9023/1-1
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK MADENCĠ PANTOLONU VE ELBĠSESĠ ALIMI 4734 SAYILI
KAMU ĠHALE KANUNUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE OLACAKTIR
T.T.K. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:
Ġhale kayıt no
: 2016-413544
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TÜRKĠYE
TAġKÖMÜRÜ
KURUMU
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 00 00 (70 Hat)
Faks: 0 372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
: satinalma@taskomuru.gov.tr
2 - Ġhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı : Madenci Pantolonu : 1.594 Adet
Madenci Elbisesi
: 8.906 Takım
b) Teslim yeri
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK
Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve
Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Ambarları
c) Teslim tarihi
: SözleĢmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim gününde
teslim edilecektir
3 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 14/11/2016 - 15.00
c) Dosya no
: 1632211
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:
4.1. Ġsteklilerin Ġhaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Ġdari Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna
iliĢkin yazılı taahhütname,
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e) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Ġdari Ģartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği idari ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi
j) Bu Ģartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi
k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler
a) KumaĢ imalatçısı ile yapılan sözleĢme
b) ISO 9001 kalite sistem belgesi
5 - Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve
Ģartnameler 100,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, en geç 14/11/2016, saat 15.00‘e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı
Bülent Ecevit Cad. No: 125 MithatpaĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
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JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR
T.T.K. Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
ĠĢin Adı: Jeneratör alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan
Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2016/412984
Dosya no
: 1627507
1 - ĠDARENĠN:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak
No: 2 67090 ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat)
Faks: 0 372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - ĠHALE KONUSU MALIN:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 2 kalem (2 adet) jeneratör
b) Teslim yeri
: Genel Müdürlük binası ilgili iĢ yeri sahası (Tip-1)
ZONGULDAK
TTK Amasra TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi ilgili iĢ
sahası. (Tip-2) AMASRA / BARTIN
c) Teslim tarihi
: ĠĢe baĢlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.
3 - ĠHALENĠN:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 01/11/2016 Salı günü saat: 15:00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname,
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) ġartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler;
4.2.1. Yetkili servis ve satıcı belgesi
4.2.2. TSE uygunluk belgesi
4.2.3. Hizmet yeterlik belgesi
4.2.4. Teknik Ģartname cevapları
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında
fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve Ģartnameler 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 01/11/2016 Salı günü saat 15.00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
9069/1-1

19 Ekim 2016 – Sayı : 29862

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 103

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR RUHSAT
SAHALARI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
1) Ġdaremizce, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
hükümlerine göre jeotermal kaynak ve/veya doğal mineralli su arama/iĢletme ruhsatı verilen;
ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiĢ olan, aĢağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç
muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 14 (Ondört) adet saha 5686 sayılı
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10‘uncu maddesinin birinci fıkrası (c)
bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45‘inci maddesi gereğince açık teklif
usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.
2) Ġhale, Manisa Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür
Varlıkları ġubesinde, 31.10.2016 Pazartesi günü saat 14.00‘da yapılacaktır.
3) Ġhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aĢağıdaki gibidir.
1 Nolu Saha
Ġli
: Manisa
Ġlçesi
: Selendi
Beldesi
:
Köyü-Mevkii
: HurĢitler
Pafta No
: K21c2, K22a4,K22d1
EriĢim No
: 3299123
POLĠGON 1
Y (SAĞA)
X (YUKARI)
Y (SAĞA)
X (YUKARI)
2 Nolu Saha
Ġli
Ġlçesi
Beldesi
Mahallesi-Mevkii
Pafta No
EriĢim No
POLĠGON 1

Alanı
Muhammen Bedel
Geçici Teminat Bedeli

: 4.805,25 hektar
: 91.196,92 .-TL
: 2.736,00 .-TL

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
674537
674000
673284
667603
4288481
4286100
4285807
4283922
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
666890
674750
675497
4287500
4294000
4292755
Alanı
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat Bedeli

: Manisa
: Gördes

: 4.588,50 hektar
: 87.083,31.-TL
: 2. 612,50 .-TL

: Kıran Mevkii
: J20d3,K20b1
: 3298598
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA

Y (SAĞA)

611000

603400

605500

613500

X (YUKARI)

4308800

4318050

4320500

4313250

3 Nolu Saha
Ġli
Ġlçesi
Beldesi
Mahallesi-Mevkii
Pafta No
EriĢim No

5.NOKTA
665800
4282752

: Manisa
: Selendi
:
: Pınarlar mevkii
: K21b2,K21b3,K21b4
: 3298599

Alanı
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat Bedeli

: 4.852,06 hektar
: 92.085,31 .-TL
: 2.762,56 .-TL
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ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
667740
669365
663550
4309347
4307795
4298520
5.NOKTA
6.NOKTA
7.NOKTA
663603
659610
660275
4298478
4298478
4303093

POLĠGON 1
Y (SAĞA)
X (YUKARI)
POLĠGON 1
Y (SAĞA)
X (YUKARI)
4 Nolu Saha
Ġli
Ġlçesi
Beldesi
Mahallesi-Mevkii
Pafta No
EriĢim No

Alanı
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat Bedeli

: Manisa
: Salihli
: --: Ġğdecik
:
: 3305933

: 127,77 hektar
: 28.467,99-TL
: 854,04 .-TL

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA

POLĠGON 1
Y (SAĞA)

623000

621321

619936

X (YUKARI)

4263845

4262000

4262000

5 Nolu Saha
Ġli
Ġlçesi
Beldesi
Mahallesi-Mevkii
Pafta No
EriĢim No

POLĠGON 1
Y (SAĞA)

4.NOKTA
663622
4298508

: Manisa
: Ahmetli
:
: Cambazlı
: K19c3, K19c4
: 3191256

Alanı
Muhammen Bedel
Geçici Teminat Bedeli
Kuyu Adedi
Kuyu Derinliği: 400m.
Kuyu Sıcaklığı: 28 C
Debi: 11 Lt./Sn

: 1.111,70 hektar
: 28 .467,99.-TL
: 854,04 .-TL
:1

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
577900

577900

573665

574450

X (YUKARI)

4269138

4267400

4267760

4269367

POLĠGON 2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y (SAĞA)

575247

575395

575386

575450

574864

X (YUKARI)

4270997

4271300

4271321

4271450

4272787

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

Y (SAĞA)

578450

578354

578000

578000

577900

X (YUKARI)

4272460

4272353

4272000

4271961

4271850

11.NOKTA
Y (SAĞA)

577900

X (YUKARI)

4270998
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Ġli
Ġlçesi
Beldesi
Mahallesi-Mevkii
Pafta No
EriĢim No
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: Manisa
: Sarıgöl
:
: Tırazlar
: L21d2,L21a3,L21c1
:
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Alanı
Muhammen Bedel
Geçici Teminat Bedeli

: 4.412,72 hektar
: 83.747,25.-TL
: 2.512,42 .-TL

Kuyu Adedi:1
Kuyu Derinliği: 400 m.
Kuyu Sıcaklığı: 27 C
Debi: 12 Lt./Sn.

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA

POLĠGON 1
Y (SAĞA)

647823

649850

649860

650900

X (YUKARI)

4241642

4243170

4240000

4235425

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

650985

651000

652759

654000

Y (SAĞA)
X (YUKARI)

4235420

4235350

4235320

4235250

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

13.NOKTA

Y (SAĞA)

653280

645294

645790

646801

647860

X (YUKARI)

4230450

4235996

4237080

4239288

4241605

7 Nolu Saha
Ġli
Ġlçesi
Beldesi
Mahallesi-Mevkii

: Manisa
: AlaĢehir
: --: Gölpınar

Pafta No
EriĢim No

: K20c3,L20b1,L20b2
: 3191197

Alanı
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat Bedeli
Kuyu Adedi: 1
Kuyu Derinliği: 1232m.
Kuyu Sıcaklığı: 79 C

: 4.775,00 hektar
: 90.622,82.-TL
: 2.718,68.-TL

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y (SAĞA)

629500

630000

625500

619500

X (YUKARI)

4271000

4265000

4260000

4260000

8 Nolu Saha
Ġli
Ġlçesi
Beldesi
Mahallesi-Mevkii
Pafta No

: Manisa
: Ahmetli
: --: Kestelli, Dibekdere
: K19c3,K20d4

EriĢim No

: 3187328

Alanı
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat Bedeli
Kuyu Adedi: 1
Kuyu Derinliği: 452m.
Kuyu Sıcaklığı: 44 C

: 4.775,00 hektar
: 90.622,82.-TL
: 2. 718,68.-TL
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ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

578000

581000

588000

578000

X (YUKARI)

4272000

4275000

4268500

4266500

9 Nolu Saha
Ġli
: Manisa
Ġlçesi
: Salihli
Beldesi
: --Mahallesi: Durasıllı
Mevkii
Pafta No
: K20c4,K20d3,L20a2,L20b1
EriĢim No
: 3191196

POLĠGON 1

Alanı
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat Bedeli
Kuyu Adedi: 1

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA

: 3.628,58 hektar
: 68.865 37.-TL
: 2.065,96.-TL

4.NOKTA

Y (SAĞA)

608500

608500

605084

604890

X (YUKARI)

4260998

4262000

4261999

4262680

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Y (SAĞA)

615390

617210

611613

X (YUKARI)

4266740

4263240

4260998

10 Nolu Saha
Ġli
Ġlçesi
Beldesi
Mahallesi-Mevkii
Pafta No
EriĢim No

POLĠGON 1

: Manisa
: Salihli
: --: Çapaklı, Taytan
: K20c4,K20d3
: 3187329

Alanı
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat Bedeli
Kuyu Adedi: 1

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA

: 4.645,00 hektar
: 88.155,60 TL
: 2.644,67.-TL

4.NOKTA

Y (SAĞA)

603900

609000

609500

603500

X (YUKARI)

4272000

4275200

4265800

4264700

11 Nolu Saha
Ġli
Ġlçesi
Beldesi
Mahallesi-Mevkii
Pafta No
EriĢim No

POLĠGON 1

: Manisa
: Salihli
: --: Hacıhıdır
: K20a3, K20d2
: 3306831

Alanı
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat Bedeli

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA

:1.465,81 hektar
: 28.467,99.-TL
: 854,04.-TL

4.NOKTA

Y (SAĞA)

604392

608050

608350

604770

X (YUKARI)

4291800

4293320

4288775

4288420
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12 Nolu Saha
Ġli
Ġlçesi
Beldesi
Mahallesi-Mevkii
Pafta No
EriĢim No

: Manisa
: Saruhanlı
: --: Alibeyli
: K19c1, K19d2
: 3191198

POLĠGON 1
Y (SAĞA)
X (YUKARI)

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
556580
563790
570440
4285170
4287690
4281040

13 Nolu Saha
Ġli
Ġlçesi
Beldesi
Mahallesi-Mevkii
Pafta No
EriĢim No

POLĠGON 1
Y (SAĞA)
X (YUKARI)

Y(SAĞA)
X(YUKARI)
Y(SAĞA)
X(YUKARI)

Alanı
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat Bedeli

: 4.852,96 hektar
: 92 .102,39.-TL
: 2.763, 09.-TL

4.NOKTA
565190
4280270

Alanı
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat Bedeli

: 3.493,79 hektar
: 66.307,24.-TL
: 1.989,22.-TL

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDĠNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
552283
557677
559933
556580
4282589
4286244
4286341
4285170
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
565190
568253
573005
571240
4280270
4280719
4278100
4275290
11.NOKTA
12.NOKTA
555930
555080
4282660
4282660

14 Nolu Saha
Ġli
Ġlçesi
Beldesi
Mahallesi-Mevkii
Pafta No
EriĢim No
POLĠGON 1
Y(SAĞA)
X(YUKARI)

: Manisa
: Saruhanlı
: --: Develi, Büyükbelen
: K19c1, K19c4, K19d1,
K19d2
: 3293416
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: Manisa
: Salihli
: --: DelibaĢı, Kızılavlu
: K20c3, K20c4
: 3295225

1.NOKTA
617260
4275565
6.NOKTA
619000
4270000
11.NOKTA
615456
4274727

2.NOKTA
618864
4275119
7.NOKTA
615000
4273000
12.NOKTA
616922
4275826

Alanı
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat Bedeli

3.NOKTA
622603
4272707
8.NOKTA
613409
4273000
13.NOKTA
617390
4275733

5.NOKTA
560078
4283177
10.NOKTA
559770
4283140

: 2.377,54 hektar
: 45.122,38.-TL
: 1.353,67.-TL

4.NOKTA
622547
4272635
9.NOKTA
612362
4273577

5.NOKTA
619000
4272600
10.NOKTA
612873
4274727

Sayfa : 108

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2016 – Sayı : 29862

4) Ġhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları, statüsünde
jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye
Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢiliği haiz Ģirketler, bu hususta yetkisi bulunan
kamu iktisadi teĢebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleri ile diğer kamu kurum,
kuruluĢ ve idareleri katılabilir.
5) Ġhaleye aĢağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;
a) Gerçek kiĢiler için;
1 - Müracaat dilekçesi,
2 - T.C. kimlik numarası,
3 - Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
ile varsa e-posta adresi,
4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,
5 - Onaylı imza beyanı,
6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri,
7 - Her sayfası imzalanmıĢ Ģartname,
8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.
b) Tüzel kiĢiler için;
1 - Müracaat dilekçesi,
2 - ġirketin kuruluĢ statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi, Ģirketin
yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,
3 - Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,
4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,
5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi,
6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza beyanı,
7 - Ortak giriĢim olarak katılacakların noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve ortak
sözleĢmesi ile ortak giriĢimi oluĢturanların imza sirküleri,
8 - Her sayfası imzalanmıĢ Ģartname,
9 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu
6) Ġhale ġartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon
BaĢkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhale
Ģartnamesi her saha için, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karĢılığında temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
7) Ġstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım Ġzleme ve
Koordinasyon BaĢkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğüne verebileceği
gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım
Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğüne
ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) Ġstekliler, teklif ettikleri jeotermal sahaları için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az
olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
9) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup, ihale bedeli
üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.
Ġlan olunur.
8951/1-1
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR
TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden:
ANKARA
E.N.H.Ġ.B./12.8.1 Enerji Ġletim Hattı Grubunun Periyodik kontrol, bakım, onarım ve
arızalarının giderilmesi iĢlerinin hizmet alımı iĢi TEĠAġ‘nin 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun
3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin
ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.
Ġhale kayıt numarası
: 2016/423989
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (Ġstanbul
Yolu) No: 254 06105-Yenimahalle/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0.312.397 24 00 FAX: 0.312.397 24 14
c) Elektronik posta adresi
: 8bolgemd@teias.gov.tr
ç) Ġhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa):
2 - Ġhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: E.N.H.Ġ.B./12.8.1 Enerji Ġletim Hattı Grubunun
Periyodik kontrol, bakım, onarım ve arızalarının
giderilmesi iĢlerinin hizmet alımı iĢi
b) Yapılacağı yer
: ANKARA
c) ĠĢin süresi
: ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TEĠAġ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan
Mehmet Bulvarı (Ġstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/
ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 27/10/2016 PerĢembe günü, Saat 10:00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Mali ĠĢler/Muhasebe Birimlerine
yatırıldığını gösteren makbuzlar,
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d) Bu ilanın 4.4. ve 4.5. maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği Ġdarenin 4734 Sayılı
Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi,
g) Alt yüklenici çalıĢtırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündüğü iĢlerin listesi,
ğ) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
h) Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer
alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.‖
4.3. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.4.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek
tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama
bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.4.2. Bilanço veya eĢdeğer belgeler
Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eĢdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Ġsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75‘den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri
özetinin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince
onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden
hesaplanacak oranlar aranmaz.
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Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki
yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki
yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.4.3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler
a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen
hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ
faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %12‘sinden, taahhüt altında devam eden iĢlerin
gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8‘inden
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanamadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki
önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması
halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.5.1 Ġstekliler aĢağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden
herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.5.1.1. Ġsteklinin Elektrik Ġletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini gösteren
belge veya belgeler.
4.5.1.2. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde kamu veya özel
sektörde tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70‘i oranında kusursuz olarak
gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu iĢle ilgili deneyimini gösteren
belgeler.
4.5.1.3. Ġsteklilerin tekliflerinde ―Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu‖na göre
çalıĢtırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Hat Ekip ġefi, Hatçı) elemanların puanlarının
toplamı Gruptaki Ġletim Hatları bazında asgari 60 (altmıĢ) puanı sağlaması Ģarttır. Aksi halde o
grup için Ġstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıĢtırmayı taahhüt ettiği
eleman puanları Ek‘teki ―ĠĢletme Elemanları Puan Tablosu‖na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen
her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.
Ġhale konusu hizmetin gerçekleĢtirilmesi için çalıĢtırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik
Kanununa tabi personelin sayısı
E.Ġ. HATTI GRUBU ĠÇĠN
ĠĢletme Teknisyenleri
Grup Mühendisi

PERSONEL SAYISI
5
1

HAFTALIK ÇALIġMA
SAATĠ
5 x 45 = 225
1 x 45 = 45

4.5.2. ĠĢ Deneyim Belgesine ĠliĢkin Temel Kriterler:
Ġstekliler teklif edilen bedelin en az %30‘u oranında ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait
tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ ĠĢ Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla ĠĢ Deneyim
Belgesinin tutarının, toplanması ile oluĢan bedel dikkate alınmaz.
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ĠĢ Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kiĢiler dıĢındaki aday
veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. ĠĢ
deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kiĢiliklerin
katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kiĢilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az
bir yıldır tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve
teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.
ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki
mesleki deneyimini ortaya koyan; ĠĢ Bitirme Belgesi, ĠĢ Denetleme ve ĠĢ Yönetme Belgeleridir.
4.6. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir.
Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek
sözleĢmeye dayalı olarak; kusursuz olarak gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen
- 154 kV ve üzeri iletim hattı montajı, tel çekimi, kontrolü, bakımı veya onarımı,
- 30 kV ve üzeri iletim hattı montajı ve tel çekimi,
- 154 kV ve üzeri trafo merkezinin iĢletilmesi
iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir.
5 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye
teklif verecek olanların Ġdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) Ġhale dokümanının görülebileceği yer: TEĠAġ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Satınalma
ve Ticaret ġefliği) Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 (Ġstanbul Yolu)
Yenimahalle/ANKARA
b) Ġhale dokümanının görülebileceği internet adresi: Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
c) Ġhale dokümanının satın alınabileceği yer: TEĠAġ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(Satınalma ve Ticaret ġefliği) Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 (Ġstanbul Yolu)
Yenimahalle/ANKARA
- Ġdareden doküman almak isteyen istekliler doküman satıĢ bedelini TC. Ziraat Bankası
Necatibey Ankara ġubesi IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 nolu hesabına
yatıracaklardır.
ç) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli (varsa vergi dahil): 100,00 TL (YüzTürkLirası)
d) Posta yoluyla ihale dokümanı satıĢ bedeli: 110,00 TL (YüzonTürkLirası)
5.2. Ġhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluĢturan belgelerin aslına
uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.
5.3. Ġstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluĢturan belgelerde yer
alan koĢul ve kuralları kabul etmiĢ sayılır.
6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEĠAġ 8. Bölge Müdürlüğü Muhaberat ve ArĢiv
ġefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (Ġstanbul Yolu) No: 254
06105
Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 27/02/2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli
tarafından belirlenir.
8.1. Teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġdarenin Banka hesabına (T.C. Ziraat
Bankası ANKARA/Necatibey ġubesi IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37)
yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
9079/1-1
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet
BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Zonguldak Alaplı Organize Sanayi
Bölgesine ait altyapı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak
üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin Adresi
: Hükümet Konağı Kat: 3 Alaplı/ZONGULDAK
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:Alaplı Organize Sanayi Bölgesine ait yol, içmesuyu,
atıksu, yağmursuyu ve Telekom inĢaatlarından
müteĢekkil altyapı yapım iĢi.
b) Yapılacağı yer
: Alaplı/ZONGULDAK
c) ĠĢe baĢlama tarihi
: SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe
baĢlanacaktır.
d) ĠĢin süresi
: 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) KeĢif Bedeli (2016 B.F. ile) : 11.541.650 TL
f) Geçici Teminatı
: 807.915,50 TL
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu
Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 03/11/2016 - Saat 10.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi.
4) ĠĢ Deneyim Belgesi.
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde
gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80‘i oranında ihale
konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.
ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu,
drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir.
ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer iĢe denk
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
1) KeĢif bedelinin en az %20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname.
G) KeĢif bedelinin %7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.
Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) Ġç Zarf.
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan
teklifler dikkate alınmaz.
Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında
veya Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığının Hükümet Konağı
Kat: 3 Alaplı/ZONGULDAK adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir
Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim
günü olmalıdır.
10 - MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.
9074/2-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Türkiye Petrolleri A.O.‘nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARĠ/TPO/K/M40-a4-1 pafta
no.lu petrol iĢletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Batı Altıntop-2 lokasyon sahası için,
gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaĢma
yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin
acele el koyma kararı bulunan Adıyaman Ġli, Merkez Ġlçesi, ġerefli Köyü, Büklüm Köy KarĢısı
Mevkiindeki, 57 no.lu parselin 2588,60 m²‘lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 10/2
inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 05.10.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat
ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası
gereğince ilan olunur.
9080/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.‘nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARĠ/TPO/K/M41-c1-1 pafta
no.lu petrol iĢletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Elbeyi-9 ile Elbeyi-12 lokasyonu arası
ulaĢım yolu için, gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi
nedeniyle, anlaĢma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 2. Asliye Hukuk
Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan Adıyaman Ġli, Kahta Ġlçesi, Güdülge Köyü, Elbeyi
Mevkiindeki, 319 no.lu parselin 954,43 m²‘lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 10/2
inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 05.10.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat
ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası
gereğince ilan olunur.
9081/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
29.09.2016 tarihli ve 22604 sayılı Makam Oluru, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi
Gazete‘de yer alan Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.ġti. ile ilgili ilanda sehven yazılan ―Suat
SIKICI (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10130, Oda Sicil
No:10788), Selçuk BECERĠK‘in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56547)‖
ifadesinin çıkarılarak, ―Suat SIKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10130,
Oda Sicil No:10788), Selçuk BECERĠK‘in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:67981)‖ ifadesinin eklenmesi 12.10.2016 tarihli ve 23707 sayılı Makam Oluru ile uygun
görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
9072/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
AĢağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85303 Nolu parselasyon planı
Etimesgut Belediye Encümeninin 23.08.2016 tarih ve 1043/1919 sayılı kararı ile uygun görülmüĢ,
Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 08.09.2016 tarih ve 2148 sayılı kararlarıyla
onaylanmıĢ olup, 3194 sayılı Ġmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 19.10.2016 tarihinde
müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.
852303 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:
Ġstasyon Mahallesi, 8633 Ada 7 ve 9, 46286 Ada 1 sayılı parseller
Ġlgililere ilanen duyurulur.
9047/1-1

—————

AĢağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85272 Nolu parselasyon
planına verilen itiraz dilekçeleri Etimesgut Belediye Encümeninin 16.08.2016 tarih ve 1014 sayılı
kararı ile karara bağlanmıĢ ve Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 29.09.2016 tarih ve
2313 sayılı kararları ile onaylanmıĢtır. Parselasyon Planına yönelik 2. askısı 3194 sayılı Ġmar
Kanunun 19.maddesi gereğince, 19.10.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.
85272 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:
Kutugün (Çayyolu) 780, 781, 783, 909, Erler Mahallesi 42398/2- 42399/12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20- 42400/ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
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28, 29, 30, 31, 32, 33, 34- 42401/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18- 42404/1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14- 42405/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18- 42406/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32-42407/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2042408/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42409/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16- 42410/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42411/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42412/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31- 42413/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, - 42414/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31- 42415/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15- 42416/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42417/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8- 42418/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8- 42419/1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42420/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1542421/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30- 42422/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27- 42423/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25- 42425/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11- 42426/1, 2, 3, 4, 5, 6- 42427/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42428/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10- 42429/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27- 42430/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10- 42431/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2442432/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42433/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42434/1- 42435/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18- 42436/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2242437/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-42438/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22- 42439/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 1842440/1- 42441/1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26- 42442/1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-42443/1- 42444/1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42445/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26-42446/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18,
19, 20, 21, 22- 42447/1- 42448/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38- 42449/1- 42450/1- 42451/1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42452/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16-42453/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12- 42454/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1242455/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-42650/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38-42651-1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 42652/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12- 42653/1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26- 42654/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32-42655/1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20- 42656/1- 42658/1, 2-42659/1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22-42660/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12,
13- 42661/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-42662/1-42663/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-42664/1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-42665/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-42666/1, 2,3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3442667/1- 42668/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2442669/11, 12, 13, 14, 15- 42676/7, 8, 9, 10, 11- 42677/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24- 42678/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1642679/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16- 42680/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, - 42685/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -44987/1, - 44988/1,-44989/1- Ekilemez Arazi, Yol,
YeĢil Alan, Park ve Karayolları Genel Müdürlüğünce yol için kamulaĢtırılan ve tapu kütükleri
kapatılan 472 ile 473'nolu parsellerin uygulamada içinde kalan kısımları.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
9048/1-1
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Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2015 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf
Adana Onbirinci Noterliği 12.12.2016 tarihinde, Ġstanbul BeĢinci Noterliği 17.12.2016 tarihinde
ve Bakırköy Otuzbirinci Noterliği 19.12.2016 tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli
elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme
iĢlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.
SIRA NO
1
2
3

NOTERLĠK ADI
ADANA ONBĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
BAKIRKÖY OTUZBĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
ĠSTANBUL BEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ

—————

2015 YILI GAYRĠ SAFĠ GELĠRĠ
1.892.347,84 TL
1.862.290,44 TL
1.066.824,59 TL
9041/1-1

MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli
elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları
gerekmektedir.
Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Ġlan olunur.
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOTERLĠK ADI
ALTINDAĞ YEDĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
BEġĠKTAġ YĠRMĠSEKĠZĠNCĠ
NOTERLĠĞĠ
BEYOĞLU DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
BEYOĞLU OTUZUNCU NOTERLĠĞĠ
BEYOĞLU OTUZĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
BURSA YĠRMĠBĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
ERZURUM ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
GAZĠANTEP YEDĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
ĠSTANBUL ALTINCI NOTERLĠĞĠ
ĠZMĠR YĠRMĠDOKUZUNCU
NOTERLĠĞĠ

2015 YILI GAYRĠ SAFĠ GELĠRĠ
1.260.944,68 TL
864.682,13 TL
874.478,61 TL
726.110,06 TL
998.343,60 TL
1.841.923,49 TL
848.822,11 TL
1.204.688,27 TL
1.021.044,51 TL
520.557,81 TL
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11
12
13
14
15
16
17
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NOTERLĠK ADI
KADIKÖY BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
KADIKÖY ONUNCU NOTERLĠĞĠ
KADIKÖY YĠRMĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
KADIKÖY YĠRMĠBĠRĠNCĠ
NOTERLĠĞĠ
KARġIYAKA ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
KÜTAHYA BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
ÜSKÜDAR SEKĠZĠNCĠ NOTERLĠĞĠ

—————
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2015 YILI GAYRĠ SAFĠ GELĠRĠ
991.163,47 TL
1.161.627,38 TL
1.093.724,08 TL
2.038.161,10 TL
1.356.209,68 TL
973.331,60TL
965.860,96 TL
9042/1-1

MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ĠKĠNCĠ SINIF
NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE
ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru
ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile
baĢvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Ġlan olunur.
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOTERLĠLK ADI
AFġĠN NOTERLĠĞĠ
AKYAZI NOTERLĠĞĠ
BODRUM DOKUZUNCU NOTERLĠĞĠ
ÇUBUK BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
EDĠRNE ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
EDĠRNE BEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
FETHĠYE ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
FĠNĠKE NOTERLĠĞĠ
GEDĠZ NOTERLĠĞĠ
ĠNEGÖL DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
KEMALPAġA BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
MANAVGAT BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
MANAVGAT BEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
MARDĠN ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
NEVġEHĠR BEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
OSMANĠYE BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
SAFRANBOLU NOTERLĠĞĠ
SĠVEREK ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
SÖKE BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
TEKKEKÖY BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ

2015 YILI GAYRĠSAFĠ GELĠRĠ
460.326,23 TL
683.987,84 TL
584.365,29 TL
892.674,00 TL
330.935,67 TL
254.572,61 TL
588.619,50 TL
473.680,58 TL
429.384,26 TL
542.315,24 TL
809.080,76 TL
437.130,40 TL
269.867,28 TL
923.946,38 TL
330.944,80 TL
471.555,15 TL
624.386,81 TL
401.082,77 TL
442.734,82 TL
547.685,94 TL
9043/1-1
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Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF
NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF,
ĠKĠNCĠ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLĠK BELGESĠ
SAHĠPLERĠNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli
elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları
gerekmektedir.
Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
BaĢvuruda bulunan ve belge numarası 9000‘in altında olan belge sahiplerinin
baĢvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal
bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruĢturma ya da disiplin cezası olup olmadığına
iliĢkin belge ve Noterlik Kanununun 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 kiĢilerin
istemi dikkate alınmaz.
Aynı kanunun değiĢik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiĢ sayılacaktır.
Ġlan olunur.
2015 YILI GAYRĠ
S. NO

NOTERLĠK ADI

ĠLĠ

SAFĠ GELĠRĠ

1

ADALAR NOTERLĠĞĠ

ĠSTANBUL

110.747,03 TL

2

ALTINÖZÜ NOTERLĠĞĠ

HATAY

139.582,42 TL

3

AYRANCI NOTERLĠĞĠ

KARAMAN

32.527,16 TL

4

AZDAVAY NOTERLĠĞĠ

KASTAMONU

51.796,42 TL

5

BAYAT NOTERLĠĞĠ

ÇORUM

90.762,90 TL

6

BAYBURT ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ

7

BESNĠ NOTERLĠĞĠ

ADIYAMAN

8

BOĞAZKALE NOTERLĠĞĠ

ÇORUM

12.191,62 TL

9

CUMAYERĠ NOTERLĠĞĠ

DÜZCE

186.770,14 TL

10

ÇILDIR NOTERLĠĞĠ

ARDAHAN

11

DERĠK NOTERLĠĞĠ

MARDĠN

187.047,66 TL
383.347,66 TL

56.243,69 TL
143.088,76 TL
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2015 YILI GAYRĠ

S. NO

NOTERLĠK ADI

ĠLĠ

SAFĠ GELĠRĠ

12

DERĠNKUYU NOTERLĠĞĠ

NEVġEHĠR

122.995,97 TL

13

DURSUNBEY NOTERLĠĞĠ

BALIKESĠR

219.482,20 TL

14

ECEABAT NOTERLĠĞĠ

ÇANAKKALE

90.800,50 TL

15

EĞĠL NOTERLĠĞĠ

DĠYARBAKIR

8.246,15 TL

16

ERMENEK NOTERLĠĞĠ

KARAMAN

240.106,79 TL

17

EġME NOTERLĠĞĠ

UġAK

265.292,88 TL

18

GÖKSUN NOTERLĠĞĠ

KAHRAMANMARAġ

300.980,41 TL

19

GÜNEY NOTERLĠĞĠ

DENĠZLĠ

20

HALFETĠ NOTERLĠĞĠ

ġANLIURFA

118.957,84 TL

21

ĠSPĠR NOTERLĠĞĠ

ERZURUM

100.956,96 TL

22

KAĞIZMAN NOTERLĠĞĠ

KARS

135.741,72 TL

23

KANGAL NOTERLĠĞĠ

SĠVAS

189.186,45 TL

24

KARLIOVA NOTERLĠĞĠ

BĠNGÖL

25

KINIK NOTERLĠĞĠ

ĠZMĠR

174.181,34 TL

26

MAÇKA NOTERLĠĞĠ

TRABZON

121.949,53 TL

27

MUġ ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ

MUġ

239.891,43 TL

28

OĞUZELĠ NOTERLĠĞĠ

GAZĠANTEP

219.318,90 TL

29

PALU NOTERLĠĞĠ

ELAZIĞ

79.505,87 TL

30

SARAY NOTERLĠĞĠ

VAN

12.978,49 TL

31

SAVUR NOTERLĠĞĠ

MARDĠN

47.728,51 TL

32

SĠLOPĠ ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ

ġIRNAK

267.666,04 TL

ġIRNAK

230.261,15 TL

UġAK

152.261,64 TL

GĠRESUN

154.601,68 TL

SĠLOPĠ DÖRDÜNCÜ
33
34

NOTERLĠĞĠ
SĠVASLI NOTERLĠĞĠ
ġEBĠNKARAHĠSAR

35

NOTERLĠĞĠ

44.171,46 TL

97.163,35 TL

36

TORUL NOTERLĠĞĠ

GÜMÜġHANE

60.816,53 TL

37

TUZLUCA NOTERLĠĞĠ

IĞDIR

64.721,97 TL

38

YUMURTALIK NOTERLĠĞĠ

ADANA

78.958,13 TL

39

YUNAK NOTERLĠĞĠ

KONYA

196.537,79 TL
9044/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2016/9296
Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Ordu Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü
Saray Mah. Ulukonak Cad. No: 5

Adresi

Ordu

Posta Kodu

52089

Ġl/Ġlçe

Ordu/Altınordu

Tel-Faks

0 452 223 16 29 - 0 452 225 01 44

E-Mail

yatirim52@meb.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Aygen Hafriyat Nakliyat Tarım
Adı/Unvanı

Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited
ġirketi
Ortaköy Mah. Recepoğlu Cad.

Adresi

No: 45/A Aybastı/Ordu

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

1200049296

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Odası

259/Aybastı

Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9085/1-1
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İstanbul Halk Ekmek Gıda ve Sanayi Anonim Şirketinden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2014/156289
Ġstanbul Halk Ekmek Gıda ve Sanayi A.ġ.

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Ġstanbul Halk Ekmek Gıda ve
Sanayi A.ġ.

Ġl/Ġlçe

Ġstanbul/Sultangazi

Tel-Faks

0 212 476 00 90 - 0 212 476 00 99

E-Mail

ihe@ihe.com.tr

Esentepe Mah. Mimar Sinan
Adresi

Bulvarı No: 170/A CebeciSultangazi/Ġstanbul

Posta Kodu

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
NURS Seyahat Turizm TaĢımacılık

Adı/Unvanı

Oto. Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti.

Adresi

Tevfik Bey Mah. Halkalı Cad. Tez ĠĢ

ĠĢ Merkezi No: 132-1 K: 2 D: 15

Merkezi No: 132-1 K: 2 D: 15

Sefaköy/Küçükçekmece/Ġstanbul

Sefaköy/Küçükçekmece/Ġstanbul
24521425364

Vergi Kimlik/

Küçükçekmece V.D. 632 035 3042

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ġstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
Süresi

Murat KADICIK

Tevfik Bey Mah. Halkalı Cad. Tez

T.C. Kimlik No.

6. Yasaklama

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ay

608351
(6)

Yıl

( )

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9090/1-1
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2015/19523

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı/Karayolları
Genel Müdürlüğü

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

TRABZON

Adresi

Yıldızlı Mah. Akçaabat/Trabzon

Tel-Faks

0 462 248 18 71
0 462 248 86 46

E-Mail

Bol10@kgm.gov.tr

Posta Kodu 61310

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

FDN ĠnĢaat Turizm Yatırım A.ġ.

Hamide GÜLġEN

Adresi

ġerefiye Mah. Hastane 2.Cadde
DĠARSA ĠĢ Merkezi Kat 4 VAN

G. OsmanpaĢa Mah. John F.
Kenedy Cad. No. 124/5
Çankaya/ANKARA

T.C. Kimlik No.

-

141 583 20408

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

070 027 6334

-

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf
Odası

Van Ticaret ve Sanayi Odası

-

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

Tic. Sicil No: 7804/VAN
Oda Sicil No: 009525

-

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

7. Yasaklamanın
(1) Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( ) Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık Ġhalelerinden

( ) Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( ) Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9076/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2013/194018

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Edirne Ġl Sağlık Müdürlüğü

Adresi

Barutluk Mahallesi Arnavutköy
Cad. TOKĠ 1. Kısım-Merkez- Tel-Faks
EDĠRNE

Ġl/Ġlçe

0 284 226 84 43 - 0 284 226 83 69

Posta Kodu

22020

edirne.imis@saglik.gov.tr

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

Beyaz Teknik Yapı Sistemleri Sanayi ve
Ticaret Limited ġirketi

Adresi

Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad.
Tekstilkent Sit. Koza Plaza Blok B. Apt.
No: 12/A/12 1. Kat Daire: 3 Esenler /
ĠSTANBUL

EDĠRNE

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

16770027682

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Ġstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

298951

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR
Üniversitemize bağlı birimlerin aĢağıda belirtilen boĢ kadrolarına kanuni Ģartları taĢıyan
öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.
BaĢvuru Ġçin Gerekli Belgeler:
Anadolu Üniversitesi‘nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvurma Ġle Ġlgili Değerlendirme
Ölçütleri‘ni (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının ―Rektörlük Duyuruları‖ bölümünden
ulaĢılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 48. maddesi hükümlerini taĢıyan
profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna baĢvuranlar baĢlıca araĢtırma
eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını
gösteren belge, özgeçmiĢlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent
adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı
bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün
içinde ―Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi BaĢkanlığı EskiĢehir‖ adresine ‗Ģahsen‘
vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 Ġngilizce olan bölümlerde ―Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
ĠliĢkin Yönetmelik‖in 8/7 maddesi hükümleri uygulanacaktır. BaĢvurularda, Bölüm-Anabilim
Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve baĢvurular Ģahsen yapılacaktır.
Duyurulur.

ANABĠLĠM/
ANASANAT DALI/
BĠRĠMĠ

BÖLÜMÜ

PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

ĠKTĠSADĠ VE

ĠKTĠSAT

ĠKTĠSAT TEORĠSĠ

DOÇENT

1

-

DOÇENT

1

-

RESTORASYON

DOÇENT

1

-

-

PROFESÖR

1

-

PROFESÖR

1

ĠDARĠ
BĠLĠMLER

ĠġLETME

FAKÜLTESĠ
MĠMARLIK VE

MĠMARLIK

TASARIM

MODA

FAKÜLTESĠ

TASARIMI

MÜHENDĠSLĠK
FAKÜLTESĠ

MALZEME
BĠLĠMĠ VE
MÜHENDĠSLĠĞĠ

YÖNETĠM VE
ORGANĠZASYON

MALZEME BĠLĠMĠ VE
MÜHENDĠSLĠĞĠ

Eğitim dili %100
Ġngilizcedir.
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:
AĢağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koĢulları belirtilen Üniversitemiz
Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine ve 28.01.1982 tarihli
Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği‖nin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların
istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde
Rektörlüğümüze, Ģahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Konu

hakkında

gerekli

bilgiler

Rektörlüğümüz

http://www.alanya.edu.tr/duyuru

adresinden öğrenilebilir.
Doktora ve Doçent unvanı YurtdıĢından alınmıĢ ise Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca
denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
PROFESÖRLER ĠÇĠN
2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak,
Dilekçe (Adayların dilekçelerinde BaĢlıca AraĢtırma Eserlerini belirtmesi),
ÖzgeçmiĢ,
Bilimsel çalıĢma ve yayınlarından 6‘Ģar takım, Lisans, Yüksek Lisans belgesi,
Doçentlik belgesi, doktora belgesi,
1 adet fotoğraf,
Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

Anabilim
Birim

Bölüm

Dalı

Kadro
Kadro

Özellik

Derecesi Adeti
Tıp

Tıp
Fakültesi

Temel
Tıp

Tıbbi

Fakültesi

mezunu

olmak

Biyokimya Doktorası yapmıĢ olmak
Profesör

1

1

Sentetik

gıda

boyalarının

intrauterin

etkileri

konusunda

Biyokimya
Bilimleri

araĢtırmaları olmak

8958/1-1

Sayfa : 134

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2016 – Sayı : 29862

19 Ekim 2016 – Sayı : 29862

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 135

Sayfa : 136

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2016 – Sayı : 29862

19 Ekim 2016 – Sayı : 29862

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 137

Sayfa : 138

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2016 – Sayı : 29862

19 Ekim 2016 – Sayı : 29862

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 139

Sayfa : 140

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2016 – Sayı : 29862

19 Ekim 2016 – Sayı : 29862

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 141

Sayfa : 142

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2016 – Sayı : 29862

19 Ekim 2016 – Sayı : 29862

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 143

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

—————

9138/1-1

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016 - 147
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 30.09.2016 - 2272
KAYSERĠ
Yozgat ili, Sorgun Ġlçesi, Eymir Beldesi, KayakıĢla Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait
136 ada 152 parselde Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemelerde tespit edilen
―KarataĢ Tümülüsü‘nün‖ 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil talebinin değerlendirilmesine
yönelik Yozgat Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü‘nün 24.05.2016 tarih
ve 805 sayılı yazısı ile bahse konu alanın tesciline iliĢkin yasal süresi içerisinde verilen kurum
görüĢ yazıları (Kayseri Valiliği, Çevre ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 03.06.2016 gün ve 4470 sayılı;
Yozgat Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü‘nün 24.06.2016 gün ve 963
sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden iĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 24.06.2016 tarih
ve 422818 sayılı; Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, 9. Bölge Müdürlüğünün 28.06.2016 gün ve
134469 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü 29.06.2016
tarih ve 123819 sayılı) ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 21.07.2016 tarih ve 3253
sayılı dosya inceleme raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve
belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda;
Yozgat ili, Sorgun Ġlçesi, Eymir Beldesi, KayakıĢla Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait
136 ada 152 parselde yer alan, ―KarataĢ Tümülüsü‘nün‖, 2863 sayılı yasanın 6. maddesi
kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil
edilmesine, sit alanına yönelik hazırlanan sit fiĢinin ve sit alanına yönelik sayısal veriler içeren
1/25000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, sit fiĢi üzerindeki haritada da görüleceği üzere, Eymir
Beldesi, KayakıĢla Mahallesinde 136 ada 152 numaralı parselin bir kısmında I. Derece Arkeolojik
Sit Alanı olduğuna dair, tapu kütüğü beyanlar hanesine ―Ģerhin‖ ilgili kurumlarca verilmesine, söz
konusu sit alanında; Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında
belirtilen koruma esasları ve kullanma koĢullarının geçerli olduğuna, Sorgun Asliye Ceza
Mahkemesinin 2016/111 esas sayılı dosyasıyla kamu davası açılmıĢ olduğundan suç duyurusunda
bulunulmasına gerek olmadığına, kaçak kazılar sonrası oluĢtuğu anlaĢılan çukurların adli
makamlar tarafından uygun görülmesi halinde Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde
kapatılmasına, bu arada geçecek süre içerisinde can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin
ilgililerince alınmasına; alana iliĢkin ilgili kurumlar tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı Ġmar
Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Dosya No
: 51.00.0.266
TOPLANTI YERĠ
Toplantı Tarihi ve No : 28-29-30-31/09/2016-156
Karar Tarihi ve No
: 28/09/2016 - 2251
NEVġEHĠR
Niğde Ġli, Bor Ġlçesi, Bayat Köyü, 888 parselde, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait olan,
Labızkaya Tümülüsü‘nün I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine iliĢkin; Niğde Valiliği Ġl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 15.09.2014 gün ve 2266 sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Valiliği
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 13.03.2015 gün ve 299 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel
Müdürlüğü‘nün 18.03.2015 gün ve 251798 sayılı, Niğde Ġl Özel Ġdaresi‘nin 13.03.2015 gün ve
2344 sayılı yazısı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü‘nün 01.06.2015 gün ve 7655 sayılı yazısı,
Niğde Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 05.01.2016 gün ve 20596 sayılı yazısı, Bor
Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü‘nün 22.01.2016 gün ve 181575 sayılı yazısı, NevĢehir Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 19.09.2016 tarih ve 3208 sayılı uzman raporu
okundu. Ekleri(Tescil FiĢi, Koordinatlı Kadastral Kroki), konu ile ilgili bilgi ve belgeler
incelendi.
Niğde Ġli, Bor Ġlçesi, Bayat Köyü, 888 parselde bulunan, ekli koordinatlı kadastral kroki
üzerinde gösterilen Labızkaya Tümülüsü‘nün ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖
özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve
7.maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fiĢinin
uygun olduğuna, kaçak kazıya iliĢkin suç duyurusunun ilgili Müze Müdürlüğünce yapılmasına,
kaçak kazı çukurlarının ise adli mercilerden gerekli izinlerin alınmasının akabinde Müze
Müdürlüğü denetiminde Ġl Özel Ġdaresince kapattırılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili
birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi
kurulumuzdan görüĢ alınmasına, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Dosya No
: 40.01.9
TOPLANTI YERĠ
Toplantı Tarihi ve No : 28-29-30/09-31/10/2016-157
Karar Tarihi ve No
: 29/09/2016 - 2265
NEVġEHĠR
KırĢehir Ġli, Akçakent Ġlçesi, Avanoğlu Köyü, tapunun 110 ada 2, 3, 5 ve 6 parsellerinde
bulunan mülkiyeti özel ve Maliye Hazinesine ait tescilli Kadı Höyüğün I.Derece Arkeolojik Sit
Alanı sınırlarının sayısallaĢtırılması talebine iliĢkin; NevĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğünün 28.09.2016 gün ve 3283 sayılı uzman raporu ve ekleri, Kayseri Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.05.1988 gün ve 191 sayılı kararı, KırĢehir Ġl Özel
Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün 22.06.2016 gün ve 4293 sayılı yazısı, KırĢehir
Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25.05.2016 gün ve 1216348 sayılı yazısı, Akçakent
Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 20.06.2016 gün ve 1428689 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel
Müdürlüğünün 13.07.2016 gün ve 424466 sayılı yazısı okundu. Ekleri (Tescil FiĢi, Koordinatlı
Kadastral Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.
KırĢehir Ġli, Akçakent Ġlçesi, Avanoğlu Köyü, tapunun 110 ada 2, 3, 5 ve 6 parsellerinde
bulunan mülkiyeti özel ve Maliye Hazinesine ait tescilli Kadı Höyüğün ekli kadastral harita
üzerinde koordinatları ile gösterildiği Ģekliyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının sayısallaĢtırılması
iĢleminin ve bu doğrultuda hazırlanan sit fiĢinin uygun olduğuna, her türlü uygulama (fiziki, inĢai,
ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüĢ alınmasına, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Dosya No
: 51.04.14
TOPLANTI YERĠ
Toplantı Tarihi ve No : 28-29-30/09-31/10/2016-156
Karar Tarihi ve No
: 28/09/2016 - 2255
NEVġEHĠR
Niğde Ġli, Çiftlik Ġlçesi, Murtaza Köyünde yer alan tescilli Murtaza Kalesinin bulunduğu
ada ve parselerin sağlıklı bir Ģekilde tespitinin yapılabilmesi için ilgili Kadastro Müdürlüğünden
253 ada 45 ve 94 parseller ile 286 ada 14 parsellerin birlikte gösterilir Ģekilde Kadastral Paftanın
üzerinde I. ve III.Derece Arkeolojik Sit sınırlarının koordinatları ile birlikte Kurulumuza
iletildikten sonra konunun tekrar görüĢülmesi konulu NevĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 16.06.2016 gün ve 2219 sayılı kararına iliĢkin, Niğde Valiliği Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü‘nün 19.08.2016 gün ve 2203 sayılı yazısı ve ekleri, NevĢehir Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 06.11.2008 gün ve 1934 sayılı kararı, NevĢehir Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 20.09.2016 gün ve 3204 sayılı uzman raporu okundu.
Ekleri(Tescil FiĢi, Koordinatlı Kadastral Kroki), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.
Niğde Ġli, Çiftlik Ġlçesi, Murtaza Köyünde yer alan tescilli Murtaza Kalesinin bulunduğu
I.Derece Arkeolojik Sit Alanının 286 ada 14 parsel ile III.Derece Arkeolojik Sit Alanının 253 ada
12,13,94 numaralı parseller olarak Niğde Kadastro Müdürlüğünden geldiği Ģekli ile
düzeltilmesine ve bu doğrultuda yeniden düzenlenerek hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna,
karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Dosya No
: 51.00.0.267
Toplantı Tarihi ve No : 28-29-30/09-31/10/2016-156
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 28/09/2016 - 2253
NEVġEHĠR
Niğde Ġli, Bor Ġlçesi, Bayat Köyü, 888 parselde, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait olan,
Körin Tümülüsü‘nün I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine iliĢkin; Niğde Valiliği Ġl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü‘nün 15.09.2014 gün ve 2266 sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Valiliği Çevre
ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 13.03.2015 gün ve 299 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel
Müdürlüğü‘nün 18.03.2015 gün ve 251798 sayılı, Niğde Ġl Özel Ġdaresi‘nin 13.03.2015 gün ve
2344 sayılı yazısı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü‘nün 01.06.2015 gün ve 7655 sayılı yazısı,
Niğde Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 05.01.2016 gün ve 20596 sayılı yazısı, Bor
Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü‘nün 22.01.2016 gün ve 181575 sayılı yazısı, NevĢehir Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 19.09.2016 tarih ve 3211 sayılı uzman raporu
okundu. Ekleri(Tescil FiĢi, Koordinatlı Kadastral Kroki), konu ile ilgili bilgi ve belgeler
incelendi.
Niğde Ġli, Bor Ġlçesi, Bayat Köyü, 888 parselde bulunan, ekli koordinatlı kadastral kroki
üzerinde gösterilen Körin Tümülüsü‘nün ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği
göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve
7.maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fiĢinin
uygun olduğuna, kaçak kazıya iliĢkin suç duyurusunun ilgili Müze Müdürlüğünce yapılmasına,
kaçak kazı çukurlarının ise adli mercilerden gerekli izinlerin alınmasının akabinde Müze
Müdürlüğü denetiminde Ġl Özel Ġdaresince kapattırılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili
birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi
kurulumuzdan görüĢ alınmasına, karar verildi.

Sayfa : 152

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2016 – Sayı : 29862

9014/1-1

19 Ekim 2016 – Sayı : 29862

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 153

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Dosya No
: 51.00.0.265
Toplantı Tarihi ve No : 28-29-30/09-31/10/2016-156
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 28/09/2016 - 2250
NEVġEHĠR
Niğde Ġli, Bor Ġlçesi, Bayat Köyü, 888 parselde, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait olan,
Göbekli Tepe Tümülüsü‘nün I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine iliĢkin; Niğde Valiliği
Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 15.09.2014 gün ve 2266 sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Valiliği
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 13.03.2015 gün ve 299sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel
Müdürlüğü‘nün 18.03.2015 gün ve 251798 sayılı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü‘nün
01.06.2015 gün ve 7655 sayılı yazısı, Niğde Ġl Özel Ġdaresi‘nin 13.03.2015 gün ve 2344 sayılı
yazısı, Niğde Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 11.01.2016 gün ve 73935 sayılı yazısı, Bor
Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü‘nün 17.02.2016 gün ve 377766 sayılı yazısı, NevĢehir Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 20.09.2016 tarih ve 3209 sayılı uzman raporu
okundu. Ekleri(Tescil FiĢi, Koordinatlı Kadastral Kroki), konu ile ilgili bilgi ve belgeler
incelendi.
Niğde Ġli, Bor Ġlçesi, Bayat Köyü, 888 parselde bulunan, ekli koordinatlı kadastral kroki
üzerinde gösterilen Göbekli Tepe Tümülüsü‘nün ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖
özelliği göstermesi nedeniyle, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve
7.maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fiĢinin
uygun olduğuna, kaçak kazıya iliĢkin suç duyurusunun ilgili Müze Müdürlüğünce yapılmasına,
kaçak kazı çukurlarının ise adli mercilerden gerekli izinlerin alınmasının akabinde Müze
Müdürlüğü denetiminde Ġl Özel Ġdaresince kapattırılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili
birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi
kurulumuzdan görüĢ alınmasına, karar verildi.
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19 Ekim 2016 – Sayı : 29862
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Sayfa : 155

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Dosya No
: 51.00.0.373
Toplantı Tarihi ve No : 28-29-30/09-31/10/2016-156
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 28/09/2016 - 2243
NEVġEHĠR
Niğde Ġli, Merkez Ġlçesi, Kırkpınar Köyü, tapunun 162 ada 69-68-70-71-59 parsellerinde
bulunan mülkiyeti özel mülkiyete ve Kamu Orta Malına ait Uzandı Vadisi Tahkimat Yapısının
I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine iliĢkin; Niğde Valiliği Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü‘nün 01.07.2015 gün ve 1836 sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Valiliği Kadastro
Müdürlüğü‘nün 11.12.2015 gün ve 1787761 sayılı yazısı ve eki, Niğde Valiliği Tapu
Müdürlüğü‘nün 11.12.2015 gün ve 1773384 sayılı yazısı, NevĢehir Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 20.09.2016 gün ve 3203 sayılı uzman raporu okundu.
Ekleri(Tescil FiĢi, Koordinatlı Kadastral Kroki), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.
Niğde Ġli, Merkez Ġlçesi, Kırkpınar Köyü, tapunun 162 ada 69-68-70-71-59 parsellerinde
bulunan ekli koordinatları kadastral kroki üzerinde gösterilen Uzandı Vadisi Tahkimat Yapısının
―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fiĢinin uygun olduğuna, her türlü uygulama (fiziki,
inĢai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüĢ alınmasına, karar verildi.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9301 Van İlinde Bulunan Bazı Alanların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
Yetkilendirildiği Alan Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar
2016/9303 Türkiye Maarif Vakfına, Genel Bütçeden ve İlgili Kamu Kurum ve
Kuruluşlarından Kaynak Aktarılması Hakkında Karar
2016/9304 Kars İli, Merkez İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların
Tarihi Dokunun Korunması Projesi Kapsamında Kars İl Özel İdaresi
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2016/9353 Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin
Usul Anlaşmasının Yürürlük Tarihinin 9 Eylül 2016 Olarak Tespit
Edilmesi Hakkında Karar
2016/9368 Yüksek Planlama Kurulunun 3/10/2016 Tarihli ve 2016/28 Sayılı
Raporu ile Bakanlar Kurulu’na Sunulan Ekli “2017 Yılı Programı” ile
“2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine
Dair Karar”ın Kabulü Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
— Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği
— İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2016 Tarihli ve 6508 Sayılı Kararı
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58

77

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 7/9/2016 Tarihli ve E: 2016/128, K: 2016/154 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 7/9/2016 Tarihli ve E: 2015/88, K: 2016/156 Sayılı Kararı

78
82

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
89
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
90
c - Çeşitli İlânlar
122
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
157
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 60 Kr

