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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE 

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/2/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetme-

liğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre

hesaplanan süreyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (b) bendi

eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş olup, mevcut (ç) bendinin (2) numaralı

alt bendinde yer alan “usta öğretici,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlara görevde yükselme suretiyle

atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip

olmak,

b) Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda, toplam hizmet süresinin son

bir yılını 657 sayılı Kanuna tâbi olarak Bakanlıkta geçirmiş olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında

aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, yardımcı hizmetler ve yardımcı

sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az bir yıl çalışmış

olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, yardımcı hizmetler ve yardımcı

sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az bir yıl çalışmış

olmak,
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c) Koruma ve Güvenlik Şefi unvanına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, yardımcı hizmetler ve yardımcı

sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az bir yıl çalışmış

olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

diğer şartları taşımak,

ç) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, yardımcı hizmetler ve yardımcı

sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az bir yıl çalışmış

olmak,

d) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, yardımcı hizmetler ve yardımcı

sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az bir yıl çalışmış

olmak,

e) Çözümleyici ve sistem programcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, programcı kadrosunda en az

bir yıl çalışmış olmak,

3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama ko-

nularında sertifika sahibi olmak,

4) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

f) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, yardımcı hizmetler ve yardımcı

sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az bir yıl çalışmış

olmak,

g) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, en az bir yıl hizmeti bulun-

mak,

3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşı-

mak,

ğ) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek

için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, en az bir yıl hizmeti bulun-

mak,
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3) Bakanlıkça ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisa-

yar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,

h) Memur, ambar memuru, santral memuru, sekreter ve daktilograf kadrolarına atana-

bilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, en az bir yıl hizmeti bulun-

mak,

ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, en az bir yıl hizmeti bulun-

mak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Aday listesine üç iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir ve itirazlar beş iş

günü içinde karara bağlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yer-

leştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi

Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.  Yazılı

sınav usulü sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Yazılı sınav, Bakanlığın görev alanına ilişkin konularda yapılır. Sınav konuları, ilan

edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirti-

lir.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Şube Müdürü kadrolarına ata-

nacaklar için yapılacak yazılı sınavda  60 ve üstü puan alan adaylar, diğer kadrolara atanacaklar

için yapılacak yazılı sınavda 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

(4) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sı-

nav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu an-

laşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak,

atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hak-

kında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.

(5) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde

ilgililerin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır.

(6) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri Baş-

kanlıkça yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yapılır”

ibaresi, “yaptırılır” olarak ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına atanacaklar için

yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı

sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı puanı listesi, sınavın yapıldığı tarihten

itibaren en geç on iş günü içerisinde duyurulan boş kadro sayısı kadar yapılır ve Bakanlığın

resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı

nedeniyle ataması yapılamayacak personelden asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması

listesinde yedek olarak belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ilan edildiği” ibaresi, “kesinleştiği”

olarak değiştirilmiştir.

“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini mü-

teakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına

göre en geç bir ay içerisinde atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alı-

narak tercihe göre atama yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Sınav Kurulu üyeleri, sınava alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç, öğre-

nim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gün”

ibaresi, “iş günü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/2/2014 28906
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Şifa Üniversitesinden:

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şifa Üniversitesine bağlı bütün enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Şifa Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yük-

sek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin

hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Enstitü: Şifa Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ç) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı: Şifa Üniversitesine bağlı fakültelerdeki lisansüstü

eğitim-öğretim programları bulunan ana bilim dalı başkanını,

d) Enstitü Kurulu: Şifa Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü kurulunu,

e) Enstitü Yönetim Kurulu: Şifa Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü yönetim

kurulunu,

f) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sına-

vını,

g) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination Sınavını,

ğ) İngilizce hazırlık programı: Şifa Üniversitesi yabancı diller bölüm başkanlığınca yü-

rütülen İngilizce hazırlık programlarını,

h) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ı) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

i) Mütevelli Heyeti: Şifa Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

j) Program: Bir anabilim/anasanat dalına bağlı olarak açılmış bulunan eğitim progra-

mını,

k) Rektörlük/Rektör: Şifa Üniversitesi Rektörlüğünü/Rektörünü,

l) Senato: Şifa Üniversitesi Senatosunu,

m) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
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n) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Program açmanın yöntemi, ölçütleri ve öğrenci kabulü

MADDE 4 – (1) Her program için öğrenci kontenjanı ile adayların birden fazla prog-

rama başvurup başvuramayacağı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenip Rektörlüğe

önerilir. Rektörlük, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını ve başvuru için

gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ilan ederek duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında

öğrenci almak üzere verilebilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından

onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın be-

yanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın en az dört yıllık bir fakülte

veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına sahip olması ve ALES’ten başvurduğu prog-

ramın puan türünde minimum 55 standart puan almış olması gerekir. GRE/GMAT puanlarıyla

başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının

belirlediği denklikler esas alınır. Üniversitelerarası Kurulun belirledikleri dışında, bir yüksek

lisans programına hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceğini ilgili ens-

titünün önerisi üzerine Senato belirler.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayın en az dört yıllık bir fakülte veya

yüksek lisans diplomasına veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına sahip olması ge-

rekir. Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuracak adayın ALES’ten başvurduğu

programın puan türünde en az 55 puan, YDS’den de en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca

kabul edilen bir yabancı dil sınavından bunun muadili bir puan almış olup lisans mezuniyet

not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması; lisans derecesinden doktora programına başvu-

rabilmek için ise adayın ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan,

YDS’den de en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından

bunun muadili bir puan almış olup lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 ol-

ması gerekir. GRE/GMAT puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında

ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği denklikler esas alınır.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının

Tıpta Uzmanlık Sınavından (TUS) en az 50 temel tıp puanı veya ALES’in sayısal kısmından

en az 55 puan almak koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek puanlara sahip olması

gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart

puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması

ile elde edilir. Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde YDS'den en az

55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan,
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yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden

birinden YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu

puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda

Senato yetkilidir.

(5) Üniversitelerarası Kurulun belirledikleri dışında, bir doktora programına hangi

lisans/yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceğini ilgili enstitünün önerisi

üzerine Senato belirler.

(6) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü amacıyla enstitü yönetim kurulu her program

için üç asil ve bir yedek üyeden oluşan bir değerlendirme kurulu oluşturur.

(7) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans başarı düzeyi, enstitü ana-

bilim dalının yapacağı sözlü veya yazılı sınav sonucu ve ALES sonuçları değerlendirilir.

ALES’te alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır.

Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel

başarı notu; ALES’ten alınan puanın %50’si, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı

ortalamasının %25’i ve sözlü veya yazılı sınavdan alınan notun %25’inin toplanması ile elde

edilir.

(8) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; yüksek lisans derecesi ile başvuran aday-

lar için ALES puanı, yabancı dil puanı ile gerektiğinde lisans ve/veya yüksek lisans not orta-

laması ve enstitü anabilim dalının yapacağı sözlü veya yazılı sınav sonucu değerlendirmeye

alınır. Programa kabulde esas alınacak genel başarı notu ALES puanının %50’si, YDS puanının

%15’i, yüksek lisans not ortalamasının %15’i ve yazılı veya sözlü sınavın %20’sinin toplanması

ile hesaplanır. Lisans derecesi ile başvuran adaylar için kabulde esas alınacak genel başarı notu,

ALES puanının %50’si, YDS puanının %15’i, lisans not ortalamasının %15’i ve yazılı veya

sözlü sınavın %20’sinin toplanması ile hesaplanır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile baş-

vuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı

notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz konusu sınavların sonucunda aday-

larda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı; Üniversitelerarası Kurul tarafından yayımlanan,

1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği çerçevesinde, ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir

ve ilanda belirtilir. Meslekî bilgi değerlendirmesi yazılı olarak da yapılabilir.

(9) Bir adayın lisansüstü programlara kabulü genel başarı notuna göre değerlendirilir.

Genel başarı notu bu maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarında ifade edildiği şekilde hesap-

lanır ve tümünün toplamından oluşan puanlara göre sıralama yapılır, sıralaması eşit olanlardan

lisans veya yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

(10) Yabancı uyruklu adaylar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre kabul edilir.

(11) Enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri, her akademik yıl

başlamadan önce, Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir ve kayıt veya kayıt yenileme aşa-

masında ödenir. Kayıtlı oldukları programı veya programları normal süresi içerisinde bitire-

meyen öğrenciler öğrenim ücretlerini ödemek kaydı ile süre uzatabilirler. Öğrenim ücretini

ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.
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Yabancı dil sınavı ve dil hazırlığı

MADDE 5 – (1) Enstitüde lisansüstü program ve dersler İngilizce yürütülebilir. İngi-

lizce yürütülen programlar için adaylardan, başvuru sırasında, bir İngilizce yeterlik sınavı bel-

gesi sunması istenir. Senato, belirli programlar için İngilizce dışında veya yanında bir başka

yabancı dil yeterlik koşulunu getirebilir. Senato kabul edilebilecek dil yeterlik belgelerini ve

minimum niteliğini belirler.

(2) Öğrenci kabulü için aranan diğer koşulları yerine getiren, ancak İngilizce dil yeter-

liğini istenen belgelerle belgeleyemeyen adaylara bu yeterliliği almak için bir yıl süre verilir.

Bu süre içerisinde yapılacak yeterlik sınavlarından enstitünün öngördüğü İngilizce yeterlik bel-

gelerini alamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların

eksikliklerini gidermek amacıyla enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora prog-

ramından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan

lisansüstü programı adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen esaslara

göre öğrenci kabul edilir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin hangi bilim

dallarından olacağı ilgili anabilim dalı başkanlıklarının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tara-

fından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler bir alt düzeydeki program

dersleri arasından seçilir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisans-

üstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel

hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-

ler de alabilir.

(4) Bu programda hangi derslerin alınacağı ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak, bu programlardaki derslerin

toplam kredisi iki yarıyıl için yirmidördü aşamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programında da ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda

bu Yönetmeliğin lisansüstü programlara ilişkin hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık progra-

mında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve

bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü sürelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet

ortalamasına katılmaz.

(7) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans öğrencileri derslere devam et-

mek, program kapsamında almış oldukları dersleri en az DD ile başarmış olmak ve en az 2,00

akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadırlar.
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(8) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora programı öğrencileri, derslere devam

etmek, program kapsamında almış oldukları dersleri en az CC ile başarmış olmak ve en az 2,50

akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadırlar.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir ko-

nuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü

yönetim kurulunun kararı ile bazı derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci

statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler de ders ve sınav-

larla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Müteakip yıllarda, ilgili anabilim

dalı başkanlığının onayı ile Üniversitenin bir lisansüstü programına giren özel öğrencilerin ba-

şardıkları dersler, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı

ile izledikleri program için geçerli sayılabilir.

(2) Özel öğrenciliğe kabul için başvuran kişinin ders başı belirlenen öğrenim ücretini

yatırması gerekir. Özel öğrencilere devam ettikleri ders veya derslerin başarı notunu belirten

bir belge verilir.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarına gönderilen öğrenciler

MADDE 8 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları

arasında yapılabilecek anlaşmalar uyarınca öğrenci değişimi çerçevesinde, Üniversite tarafın-

dan iki yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gön-

derilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre eğitim öğ-

retim süresinden sayılır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe öğrenci, öğrenim ücretini Üniversi-

teye öder.

(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili enstitü

yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu

derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, diğer yükseköğretim ku-

rumundan aldığı notların bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki not sistemine dönüştürülmesi

suretiyle yapılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Üniversitenin başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyıl tamamlamış olan başarılı bir

öğrenci, aşağıdaki koşullarla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir:

a) Önceki kurumundaki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 veya 100 üzerinden

70 olması,

b) Yüksek lisans programları için kayıtlı olduğu programda iki yarıyıldan, doktora prog-

ramları için kayıtlı olduğu programda dört yarıyıldan, lisans dereceli doktorada ise altı yarıyıl-

dan fazla süre kullanmamış olması.
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(2) Hangi programlara yatay geçiş yapılabileceği, yatay geçiş kontenjanları, ilgili enstitü

anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ens-

titü tarafından ilan edilir.

(3) Yatay geçiş için yukarıdaki koşullara uygun olarak yapılan başvurular, ilgili enstitü

anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara

bağlanır.

(4) Yatay geçişi kabul edilen adayın programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve

kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında ilgili anabilim dalı başkanlığınca

önerilebilecek ek ders veya derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine

göre tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(5) Yatay geçişler ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı

olup, intibak işlemleri; ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, öğrencinin geldiği üniversitedeki

notlarının bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle ya-

pılır.

(6) Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır.

(7) Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa

bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

Derslerin açılması, programa ve derse kayıt

MADDE 10 – (1) Genel başarı notlarına göre başvurdukları lisansüstü programa girme

hakkını kazanan öğrenciler ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Lisansüstü öğrencilik hakkı ka-

zanan adayın kayıt işlemlerine ilişkin esaslar ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirle-

nerek ilan edilir.

(2) Programda yer alacak dersler ve her bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin

olması gerektiğine ilgili enstitü kurulu tarafından karar verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında en az iki derse kayıt yaptırmak zorunludur.

Derslerin kredi değeri, AKTS kredisi, sınavları ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının

toplamıdır.

(2) AKTS, bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan

öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yü-

küne dayanan kredi sistemidir.

(3) Uzaktan eğitim-öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlara kayıtlı öğ-

renciler; teorik derslerin % 70’ine, seminer ve uygulamalı derslerin % 80’ine devam etmek zo-

rundadırlar.

(4) Her ders için bir yarıyıl içinde en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin

takdirine göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri

uygulama çalışması biçiminde yapılır. Yarıyıl sonunda bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.
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(5) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen

başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir:

Harf Notu Katsayı Puan

AA 4,00 90-100

BA 3,50 85-89

BB 3,00 80-84

CB 2,50 75-79

CC 2,00 70-74

FF 0,00 0-69

(6) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) I (Eksik) notu; hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu

halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir

dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim tarihinden

itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I)

notu (FF) notuna dönüştürülür. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, ilgili enstitü

anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla (I) notunun süresi

bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

b) S (Yeterli) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarılı

olan öğrencilere verilir.

c) U (Yetersiz) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarısız

olan öğrencilere verilir.

ç) P (Gelişmekte olan) notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.

d) NI notu; öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına ka-

tılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten

aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler de bu Yö-

netmelikte tanımlanan ders yükü kapsamında alınır ve öğrencinin kayıtlı olduğu program veya

programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) notu alınan dersler tekrarlan-

maz.

e) NA (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders

uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere öğretim ele-

manınca verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

(7) Ağırlıklı genel not ortalaması, her dersten alınan başarı notunun sayısal değerinin o

dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin top-

lamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç, virgülden sonra iki hane üzerinden yuvarlatıla-

rak verilir.

(8) Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun yüksek lisans için en az CC (2.00),

doktora için ise en az CB (2.50) olması gerekir.
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Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 12 – (1) Öğrenci almış olduğu dersin yarıyıl sonunda ilan edilen başarı notu-

na, ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından

incelenir. İtirazda bulunan öğrencinin başarı notu Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek ke-

sinleşir.

Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama

MADDE 13 – (1) Zorunlu bir dersten (FF) notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında

tekrar almak zorundadır. Ancak (FF) alınan dersin ilgili dönemde açılmaması halinde, enstitü

yönetim kurulu, öğrencinin danışmanının ya da program koordinatörünün olumlu görüşünü

alarak, zorunlu dersin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin verebilir.

(2) Seçmeli bir dersten (FF) notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlar veya

bu dersin yerine başka bir dersi alabilir.

(3) Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu, (FF) notunun yerine geçer,

ancak (FF) notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.

Mazeret ve izinler

MADDE 14 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangı-

cından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kara-

rıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir. Bu Yönetme-

liğin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle izinli veya raporlu sayılan

öğrencilerin, izinli ve raporlu olduğu süre içerisinde öğrencilik hak ve yükümlülükleri devam

eder. Bu öğrenciler her yarıyıl başında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre

öğrenim ücretini öder.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik te-

cilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uy-

gun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere öde-

dikleri öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde olayın meydana gelme-

sinden, eğer olay hastaneye yatma veya tutuklanma gibi öğrencinin başvuruda bulunmasına

engel olacak nitelikte ise engelin kalkmasından itibaren en geç yirmi gün içinde, öğrencinin

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir.

Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu

sınavlarına giremez.

(5) İzinli sayılan süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

Yüksek lisans programları

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir. Geçiş yapan öğrencinin ilk

programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvu-

ruları her öğrenim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun

görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-

maktır. Bu program toplam yirmibir krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, en az bir

seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Derslerden zorunlu olanlar ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulu tarafından tespit edilir. Seminer dersi ve tez çalış-

ması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarı-

yıldan itibaren tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, kendilerine bu Yönetmelik uyarınca bir tez danışmanı atanıncaya kadar

alacakları dersleri, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından görevlendirilecek program

koordinatörüne danışarak belirler. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi

sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden veya ilgili enstitü anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında ve-

rilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Yüksek lisans programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş veya ortak yüksek lisans

programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar Yükseköğretim Kurulunca belirlenen

esaslara göre yürütülür.

Süre

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Ancak daha erken mezun olabilecek bir öğrenci, mezuniyet için tüm koşulları yerine getirdiği

takdirde öğrenci tez sınavına alınabilir, başarılı olması durumunda kendisine yüksek lisans dip-

loması verilir. Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı

payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-

rabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan

diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Öğrenci; daha önce herhangi bir yüksek lisans programında almış ve başarmış ol-

duğu derslerinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kara-

rıyla sayılması sonucu, mezuniyet için gerekli şartları belirtilen sürelerden önce sağlaması ha-

linde daha erken mezun olabilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dör-

düncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili

enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde

savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(4) Yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt

yenilemek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders

veya tez aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
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Tez danışmanı atanması

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her

öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili ensti-

tüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesin-

leşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez

danışmanı atanır. İkinci tez danışmanı diğer anabilim dallarından, diğer üniversitelerin öğretim

üyelerinden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışındaki üniversitelerden ve

araştırma kuruluşlarından da seçilebilir.

(2) Tez danışmanı ilgili enstitü anabilim dalında görevli öğretim üyeleri, olmadığı tak-

dirde en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki

doktoralı veya ihtisaslı öğretim görevlileri arasından seçilebilir.

Seminer dersi

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim

dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. Öğrenciler seminer dersine kayıt yaptırmak

ve kayıt yaptırdıkları dönem içerisinde tez konusu ile ilgili seminerlerini vermek zorundadır-

lar.

(2) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta

önce enstitüye verir. Seminer sunumu enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu, program

koordinatörü, tez danışmanı, ilgili programdan bir öğretim üyesi ve dinleyicilerin katılımıyla

yapılır.

(3) Seminer bitiminde, program koordinatörü, tez danışmanı ve ilgili programdan se-

miner sunumuna katılan öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün enstitüye

verilir. Tutanakta sonuç başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Başarısız olan öğrenci seminer

dersini bir sonraki dönem tekrar alır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları,

enstitü kurulu tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan tez yazım esaslarına uygun bi-

çimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü

yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri üniversite

içindeki başka bir enstitü anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak

üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması durumunda,

ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve saati ilgili Enstitü Ana-

bilim Dalı başkanı tarafından enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez sınavıyla

ilgili bilgileri ilan eder. Tez sınavı tüm dinleyicilere açık olan tez çalışmasının savunulması ve

bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.
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(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç

gün içinde ilgili 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 öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğ-

rencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje ya-

zımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans dip-

loması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci

ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine

devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sı-

navlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik

statüleri devam eder.

Yüksek lisans diploması

MADDE 21 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci

yüksek lisans tezinin en az dört adet ciltlenmiş kopyası ve iki adet CD kaydını, Yükseköğretim

Kurulu tez merkezi için gerekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir

ay içinde, Yükseköğretim Kurulunun tez yazım esaslarına göre hazırlayarak ilgili enstitüye

teslim eder. Tezi enstitü yönetim kurulu tarafından şekil yönünden de uygun bulunan yüksek

lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta için-

de geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir.

Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-

lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz

yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz

krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem

projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem pro-

jesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor

vermek zorundadır. İlgili senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans prog-

ramının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece

tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eği-

timi yapılamaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.
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Danışman atanması

MADDE 23 – (1) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç birinci yarıyılın sonuna

kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapa-

cak bir danışman belirler. Danışman; ilgili anabilim dalındaki öğretim üyeleri, o enstitü anabi-

lim dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı durumlarda

en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki dok-

toralı veya alanında ihtisas yapmış öğretim görevlileri arasından belirlenir.

Süre

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla üç yıldır.

Altı yarıyıl sonunda kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler

hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt

yenilemek zorundadırlar. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders

veya tez aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amaç ve kapsamı

MADDE 26 – (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 taşıması gerekir.

(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmibir kre-

diden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasın-

dan oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırkiki kredilik ondört

adet ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam dokuz

krediye kadar en fazla üç adedi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam on-

sekiz krediye kadar en fazla altı adedi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-

netim kurulunun onayı ile Üniversite içi ve dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte

olan derslerden seçilebilir.
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(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programı; 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Or-

tak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ile 22/2/2007 tarihli ve 26442

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim

Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

hükümlerine göre yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa dü-

zenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.

(6) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş şekilde de düzenlenebilir. Bu

programlar, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre uygulanır.

Süre

MADDE 27 – (1) Doktora programını tamamlama süresi;  yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup

ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından be-

lirlenen öğrenciler, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile daha erken mezun olabilirler. Tez sa-

vunma sınavı tezin teslimini izleyen iki ay içinde yapılır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için üç yıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkradaki süre sonuna kadar tamamlayamadığı için

tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-

netim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için  her seferinde en az altı ay olmak

üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde

tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-

lara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-

renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile

tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-

tüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi

yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı

olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 28 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen

her öğrenci için en geç üçüncü yarıyılın başına, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için

beşinci yarıyıl başına kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi,

ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için en geç üçüncü yarıyılın başına; lisans derecesi ile kabul edilenler için ise
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en geç beşinci yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden

fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı

diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt-

dışındaki üniversitelerden ve araştırma kuruluşlarından da seçilebilir. Tez danışmanı ilgili ens-

titü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip ilgili enstitüye

bildirir. Tez danışmanı değişimi atamanın son süresini izleyen yarıyıl içinde yapılır. İleriki ta-

rihlerdeki istekler ve özel durumlar enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(2) Tez danışmanı; o anabilim dalında görevli profesörler, doçentler veya yardımcı do-

çentler arasından seçilir. İkinci tez danışmanı; diğer üniversitelerden, Yükseköğretim Kurulu

tarafından tanınan yabancı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından, alanında doktora/tıpta

uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip uzman kişilerden ve öğretim görevlilerinden seçi-

lebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları

yılda iki kez yapılır. Bunların hangi aylarda yapılacağı anabilim dalı başkanlıklarının görüşü

alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

(2) Öğrenci derslerini başarıyla tamamladığında yeterlik sınavına girebilir. Ancak yük-

sek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul

edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorun-

dadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilip enstitü yönetim

kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tara-

fından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve değerlendir-

mek amacı ile beş üyeli sınav jürileri kurabilir. Komite ve sınav jürileri en az doktora derecesine

sahip öğretim elemanlarından oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygula-

mak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

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

süresi en az doksan, en çok yüzyirmi dakika, sözlü sınav süresi en az altmış, en çok doksan

dakikadır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınav-

lardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç

gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(6) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders veya

dersler almasını isteyebilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-

renci, en geç dördüncü yarıyıldan başlamak üzere tezli veya varsa tezsiz yüksek lisans progra-

mına geçebilir. Tezli yüksek lisans programındaki seminer dersinden dördüncü yarıyılda başarılı
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olunması ve yüksek lisans tezinin de bunu takip eden iki yarıyıl içinde verilmesi zorunludur.

Lisans dereceli doktora programında üç yarıyıldan fazla okumuş öğrenci program değiştire-

mez.

Tez izleme komitesi

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir ay içinde tez konusu ile ilgili

bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bu-

lunması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 31 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen

üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar

çerçevesinde yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni

bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç

ay içinde; danışman ve konu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına

alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-

pılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 32 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul

tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak sa-

vunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulunun kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri

ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim dalında görevli

öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.
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(3) 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 bölümünden oluşur. Sınav süresi en az yetmişbeş, en çok yüzyirmi daki-

kadır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan

raporları da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili

anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini

aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi red-

dedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olan-

lardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin

dördüncü bendine göre  tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş en az dört kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde

özetlerini içeren üç adet elektronik 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. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi

verilebilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki

programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 14/10/2014 tarihli

ve 29145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şifa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri, sair ilgili mevzuat ile Senato ve ilgili

Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35 – (1) 21/12/2012 tarihli ve 28504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış

olan Şifa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şifa Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEÇİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını,
c) Merkez (SİU-KEÇİMER): Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkez Müdürünü,
d) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; başta Veteriner Fakültesi olmak üzere Üniversiteye

bağlı diğer akademik birimlerde sürdürülen, eğitim–öğretim faaliyetlerine destek sunmak, keçi
yetiştiriciliği, ıslahı ve sağlığı amacıyla her türlü bilimsel araştırma, uygulama, projeler yap-
mak/yürütmek, keçi yetiştiriciliği ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek verileri toplamak, keçi ürün-
lerini hijyenik koşullarda üreterek bölge yetiştiricilerini bilinçlendirmek, keçi orijinli gıdalar
için entegre tesislerin oluşturulmasında teknik destek vermek, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üretime ayrılan tesislerde, Üniversitede mevcut olan veya kurulacak birimlerle keçi

orijinli üretimi gerçekleştirmek.
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b) Bölgede yapılmakta olan keçi yetiştiriciliği ile ilgili çevre koşullarını incelemek.
c) Bölge koşullarına uygun keçi ırklarını geliştirmek amacı ile araştırma yapmak.
ç) Yurt içi ve yurt dışında bulunan yüksek verimli keçi ırklarının temini, barındırılması,

beslenmesi, yetiştirilmesi ve bölgeye adaptasyon kabiliyeti yüksek olanların yaygınlaştırılması
üzerine çalışmalar/planlamalar yapmak.

d) Merkez bünyesinde keçi yetiştiriciliğine yönelik melezleme, ıslah ve seleksiyon faa-
liyetlerini yürütmek.

e) Ulusal gen bankasına katkı sağlamak.
f) Kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda toplam üretim artışını sağlayacak

araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
g) İl, bölge ve ülke bazında keçi sağlığı ve hastalıkları ile ilgili koruyucu hekimlik ala-

nında araştırmalar yapmak.
ğ) Keçi hastalıklarının tedavisiyle ilgili araştırma ve çalışmalar yapmak.
h) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak.
ı) Üniversitenin akademik birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan

bilimsel veya Ar-Ge niteliği taşıyan çalışmaların Merkezde yürütülmesini sağlamak.
i) Önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ön görülen uygulama, pratik

çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak.
j) Araştırma sonuçlarını üretime uygulamak, bu yolla elde edilen veriler ile anaç ve da-

mızlık materyallerini kamu ve özel kuruluşlara sunmak.
k) Verim ve kaliteyi esas alarak, başta Siirt ili olmak üzere bölge ve ülke keçi yetiştiri-

ciliği politikalarına yön verilmesine katkı sağlamak.
l) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine ön-

derlik etmek.
m) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, çalıştay, konferans, kongre ve kurs gibi

bilimsel faaliyetler düzenlemek ve bu tür faaliyetlere katılmak.
n) Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans ve yetiştirici kursları

düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Veteriner Fakültesi öğretim elemanları arasından Dekanın
önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından
en fazla iki kişiyi üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün ona-
yına sunar.
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(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Müdürün

teklifi ve Rektörün onayı ile Müdürlüğe vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün

görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yar-

dımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

toplantı gündemini hazırlamak ve kurul başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kuru-

lunun aldığı kararları Rektörün onayına sunmak.

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

c) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara uygun olarak yürütülmesini temin et-

mek.

ç) Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve

denetimini sağlamak.

d) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Rektör ve Yönetim

Kuruluna sunmak.

e) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte

hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın

alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

g) Merkez bünyesinde görev yapan idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel arasında

koordinasyonu ve iş bölümünü sağlayarak Merkezi, amacı doğrultusunda yönetmek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yapmak.

h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli

önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün Merkezin

faaliyet alanı ile ilgili birimlerinden Rektörün onayına teklif edeceği iki öğretim elemanı olmak

üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren

üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üye tam sayısının

salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Rektör gerekli hallerde Yönetim

Kuruluna başkanlık eder. Müdür gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Ku-

rulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar yapmak.

b) Danışma Kurulunun karar ve önerilerini değerlendirmek.
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c) Merkezin amacına ulaşması için yapması gereken görevlerin icrasını planlamak.

ç) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek.

d) Üniversitenin akademik birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan

bilimsel veya Ar-Ge niteliği taşıyan çalışmaların Merkezde yürütülebilirliğini değerlendirmek.

e) Merkezin işlevlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde Üniversitenin çeşitli akademik

birimlerinin eğitim ve öğretimine imkânlar dâhilinde destek vermek.

f) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak.

g) Yönetim Kurulunun daha etkin çalışabilmesi için Müdürün başkanlığında faaliyet

gösterecek üretim, eğitim, araştırma ve benzeri komisyonları teşkil etmek ve komisyon rapor-

larını karara bağlamak.

ğ) Merkezin idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Üniversitenin Veteriner Fakültesi ve Ziraat

Fakültelerinin her birinden yönetim kurullarınca seçilen birer üye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek bir üye ile Rektör tarafından görevlendi-

rilen Merkezin amaçları ile ilgili konularda çalışan en çok üç öğretim elemanı olmak üzere en

çok yedi üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden

görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda iki defa olağan olarak toplanır. Gerek duyulduğunda Müdür,

Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu

ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.  Rektör gerekli hallerde kurula başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye

niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin; akademik, idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel ihti-

yacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından

görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYVANLARI KORUMA, 

REHABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma,

Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma, Reha-

bilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını,

c) Merkez (SİÜ-YABANMER): Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma, Rehabi-

litasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkez Müdürünü,

d) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Siirt Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yaban hayvanları açısından Dünya ve ülkemiz için

önemli bir yere sahip olan Dicle havzasında yaşayan türlerin belirlenmesi, koruma altında bu-

lunan türlerin korunması ve çoğaltılmasını sağlamak, sağlık problemlerine çözüm bulmak, bu

alanda çalışan araştırmacıları desteklemek, hastane, laboratuvar, barınak, istasyon, gözlem ev-

leri, hayvanat bahçesi ve koruma alanları oluşturmak, güçten düşmüş, yetim, hasta ve yaralı
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yaban hayvanlarının bakımı, rehabilitasyonu, profilaktik önlemlerin alınması ve yeniden do-

ğaya kazandırılmasını sağlayacak yapının ve uzun vadeli işletilebilmesi için gereken mekaniz-

maların kurulmasını temin etmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Dicle havzasında bulunanlar olmak üzere yaban hayvan türlerini belirlemek.

b) Yaban hayvanları alanında bilimsel araştırma ve projeler gerçekleştirmek.

c) Yaban hayvanlarının profilaktik ve medikal tedavisi için gerekli çalışmaları yapmak.

ç) Çeşitli nedenlerle hastalanmış, yaralanmış, yetim kalmış memeli, kuş, sürüngen ve

çift yaşamlı yaban hayvanlarını koruma, kurtarma, tedavi, bakım, besleme ve türe özgü reha-

bilitasyonunu sağlayarak doğaya tekrar kazandırmak için hastane ve rehabilitasyon merkezi

açmak.

d) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, kongre ve kurs gibi bilimsel

faaliyetler düzenlemek ve bu faaliyetlere katılmak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında başta Birleşmiş Milletlere bağlı ilgili kuruluşlar olmak

üzere, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, uygulama ve araştırma merkezleri, dernekler, istas-

yonlar, yetiştirme kulüp ve çiftlikleri ile işbirliği yapmak.

f) Yaban hayatta karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarına

danışmanlık hizmeti vermek ve işbirliği faaliyetleri gerçekleştirmek.

g) Yaban hayvanları ile ilgili kütüphane ve dokümantasyon merkezi kurmak ve halkı

bilinçlendirmek için broşür, film, slayt, belgesel ve benzerlerini hazırlamak.

ğ) Yaban hayata ilgi duyan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen ve faaliyet alanlarıyla

ilgili eğitim almakta olan üniversite öğrencileri için Merkez bünyesinde gönüllü programların

oluşturulmasını sağlamak ve Türkiye’nin gelecekteki yeni yaban hayat uzmanları için insan

kaynağı oluşturmak.

h) Doğaya dönemeyecek durumda olan yaban hayvanlarını kullanarak eğitim-öğretim

kurumlarında öğrencilere yönelik doğa koruma tabanlı eğitimler gibi alanlarda faaliyetlerde

bulunmak.

ı) Doğada yaşamını devam ettiremeyecek durumda olan yaban hayvanları için barın-

dırma imkânı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Veteriner Fakültesi öğretim elemanları arasından Dekanın

önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür ye-

niden görevlendirilebilir.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından

en fazla iki kişiyi üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün ona-

yına sunar.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Müdürün

teklifi ve Rektörün onayı ile Müdürlüğe vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün

görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yar-

dımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

toplantı gündemini hazırlamak ve kurul başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kuru-

lunun aldığı kararları Rektörün onayına sunmak.

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

c) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara uygun olarak yürütülmesini temin et-

mek.

ç) Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve

denetimini sağlamak.

d) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Rektör ve Yönetim

Kuruluna sunmak.

e) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte

hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın

alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

g) Merkez bünyesinde görev yapan idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel arasında

koordinasyonu ve iş bölümünü sağlayarak Merkezi amacı doğrultusunda yönetmek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yapmak.

h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektör onayına sunmak.

ı) Merkezin Üniversitedeki fakültelerin ilgili anabilim dalları ile koordinasyonunu ve

işbirliğini sağlamak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli

önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün Merkezin

faaliyet alanı ile ilgili birimlerinden Rektörün onayına teklif edeceği iki öğretim elemanı olmak

üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren

üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üye tam sayısının

salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Rektör gerekli hallerde Yönetim

Kuruluna başkanlık eder. Müdür gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Ku-

rulunu toplantıya çağırabilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacı doğrultusunda çalışma programını düzenlemek ve yürütmek.
b) Danışma Kurulunun karar ve önerilerini değerlendirmek.
c) Merkezin bilimsel, idari ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma raporlarını ha-

zırlamak.
ç) Merkezin bütçe tasarısını hazırlamak.
d) Merkezin idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi, Ve-

teriner Fakültesi ve Ziraat Fakültelerinin her birinden Yönetim Kurullarınca seçilen birer üye,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı il müdürlükleri tara-
fından görevlendirilen birer üye ile Rektör tarafından Merkezin amaçları ile ilgili konularda
çalışan en çok üç öğretim elemanı olmak üzere en çok dokuz üyeden oluşur. Üyelerin görev
süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda iki defa olağan olarak toplanır. Gerek duyulduğunda Müdür,
Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu
ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Rektör gerekli hallerde kurula başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye

niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.
Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkez bünyesinde; verimlilik ve etkinliğin artırılması, hizmet kont-

rolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla çalışma grupları kurulabilir. Çalışma grup-
ları; ilgili grup sorumlusu ve o grubun faaliyet alanıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulan sayıda uz-
mandan oluşur. Grup sorumluları, ilgili alanda çalışmalarıyla tanınan, Merkezde görevli Üni-
versite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin; akademik, idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel ihti-

yacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından
görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

2 Şubat 2015 

PAZARTESİ 
Sayı : 29255 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Davacı : K.H. 

Sanık : GÖKHAN ÇAKARLAR, Süleyman ve Gülsen oğlu, 06/05/1979 Şişli 

D.lu, İstanbul Kağıthane Nk.lı, Adresi meçhul. TC K.No; 47599314866 

Suç : Mala Zarar Verme 

Suç Tarihi : 12/02/2014 

Suç Yeri : Kemer 

Karar Tarihi : 28/10/2014 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında mala zarar verme suçundan yapılan 

yargılama sonucunda neticeten 12 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tekerrüre esas 

sabıkasının bulunduğu anlaşıldığından verilen cezanı mükerrirlere özgü infaz rejimine göre 

çektirilmesine hükmolunmuş, sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı 

maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 

yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 11895 

—— • —— 
Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/299 

Karar No : 2012/280 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 11/04/2012 tarihli ilamı ile BERAATINA karar verilmiştir. Mahkememiz ilamı Bakırköy 

Cumhuriyet Savcısı sayın Yahya ERDOĞMUŞ tarafından temyiz edilmiş ancak tüm aramalara 

rağmen Navaratnam ve Yogarant oğlu, 15/06/1985 doğumlu, LATHEESA NAVARATNAM 

bulunamamış ve mahkememiz ilamı ile temyiz dilekçesi tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. 

CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen İTİRAZ yolunun açık 

olduğu (Belirtilen bir haftalık süre içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir 

dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak bu beyan tutanağa geçirilerek tutanağın 

hakime onaylattırılması suretiyle YARGITAY nezdinde İTİRAZ yasa yoluna başvurulabileceği) 

bu süre zarfında TEMYİZ YOLUNA başvurmadığı takdirde kararın kesinleştirip infaza 

gönderileceği, ilan olunur. 11834 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DÜKKAN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, 

Korkutreis Mahallesi, Atatürk Bulvarı No: 46/2 (1149 ada 68 parsel) adresindeki dükkan nitelikli 

taşınmazın satışı 13 Şubat 2015 Cuma günü saat 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğü’ne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğü’nden 

temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0312) 303 73 71 - 78 -79 771/1-1 

————— 
DÜKKAN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, 

Kızılay Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi No: 9/C (tapu no:45, 1064 ada 1 parsel) adresindeki 

dükkan nitelikli taşınmazın satışı 12 Şubat 2015 Perşembe günü saat 14.00’da kapalı teklif açık 

arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğü’ne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 150,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğü’nden 

temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0312) 303 73 71 - 78 -79 772/1-1 

—— • —— 

SÜRE UZATMA İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış 

Komisyonu Başkanlığından:  

DOSYA NO: 2003/8 

Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve 29216 

sayılı Resmi Gazete’de satış ilanı yayımlanan Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale 

takviminde,  

Önyeterlilik İçin Son Başvuru Tarihi 28.01.2015 saat 17:00’den, 25.03.2015 saat 

17:00’ye, 

Bilgi Odası Kapanış Tarihi 03.02.2015’ten 30.03.2015’e, 

Son Teklif Verme Tarihi 03.02.2015 saat 17:00’den, 30.03.2015 saat 17:00’ye, 

İhale Tarihi 04.02.2015 saat 14:30’dan, 31.03.2015 saat 14:30’a, 

Yapılması halinde Pazarlık Tarihinin 06.02.2015 saat 14:30’dan, 03.04.2015 saat 14:30’a, 

uzatılmıştır. İlanen duyurulur. 782/1-1 
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DEUTZ MARKA MOTORLARIN KOMPLE REVİZYON, TAMİR VE BAKIMLARININ 

1 YIL SÜREYLE YAPTIRILMASI VE YEDEK PARÇA ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/8543 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Altındağ İlçesi 

Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 – 0 (312) 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 1 yıl süreyle DEUTZ marka motorların komple 

revizyon, tamir ve bakımlarının yaptırılması ve yedek 

parça alım işi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 04.03.2015 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol 

Sipariş Şubesinde (4028 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) 

KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 681/1-1 

—— • —— 

TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN 

DE24000, DE22000, DE33000 VE E43000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK  

ÜZERE 13 KALEM RULMAN SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/10123 

1 - İdarenin ; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Eskişehir/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 13 KALEM RULMAN 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 25.02.2015 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 150,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 765/1-1 
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HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte 

yapılacaktır. 

İdarenin adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No:111 45500 

Soma/MANİSA 

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)               Fax 612 20 13 – 613 20 13 

b) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2. İhale konusu hizmetin 

a) - 

Niteliği - Türü - Miktarı K.İ.K. No 
Dosya 

No 

İhale Tarihi 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

1 

Dereköy stok sahalarından 120.000 ton 

kömürün yüklenmesi Soma Termik 

santralının 1-4 Ünitesi (Balcı kapı-Yırca 

kapı döküm noktalarına) ve 5-6 ünitelerine 

taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi 

2015/9707 2015-219 
12/02/2015 

saat: 14:00 
40 gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) İşin süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık İhale 

3.İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/ 

Manisa 

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No:111 45500 Soma/ 

Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene mh. 78 Sk. No.3 

D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5. Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale 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 716/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 15,64 TL ile en çok 278.167,89 TL arasında değişen; 

09/02/2015 günü saat 16:00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 

27.820,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 66 grup eşya (duvar saati, kalebodur, atari 

kolu, muhtelif iş aletleri, çanta, züccaciye eşyaları, ayna, hediyelik eşya, tekstil ürünleri, cep 

telefonu ve aparatları, devir ayar kartı, yapıştırıcı, tesbih, kolye, imame, bileklik, sigara kağıdı 

(makaron), terlik, muhtelif oto parçaları, lpg(tankı, şamandırası, göstergesi), bisiklet, konteynır, 

ince astar vs.); açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD 

yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 10/02/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr 

internet adresimiz ile (0432) (2234026-46) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 693/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA  

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.328,30 TL ile en çok 7.087,08 TL arasında değişen; 

12.02.2015 günü saat 16.30’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 132,83 TL, en çok 

708,71 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence 

tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Muhtelif Fotokopi Makinası cinsi 48 grup eşya; 

açık artırma suretiyle, Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü J 1 Blok/Kapıkule EDİRNE adresindeki 

ihale salonunda 13/02/2015 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve 

söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr 

internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgağ beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi 

gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 694/1-1 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 2 Şubat 2015 – Sayı : 29255 

 

SİGORTA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TPAO Genel Müdürlüğünden: 

Sigorta Hizmet Alımı İşi TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre “Açık 

İhale Usulü” ile İhale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/9903 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Söğütözü Mah.2180.Cad. No: 10    06100 Çankaya/ 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : Telefon: (0312) 207 28 07 

  Faks : (0312) 286 90 73-286 73 74 

c) Elektronik Posta Adresi : oay@tpao.gov.tr 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Batı Karadeniz Projesi Kapsamındaki Çayağzı Doğalgaz 

Proses Tesisleri, Platformlar ve Boru Hatlarının Yangın 

All-Risks+ Kuyu Kontrol+3. Şahıs Mali Mesuliyet ve 

Nakliyat Sigortası Hizmet Alımı İşi. 

b) Yapılacağı Yer : Batı Karadeniz (Akçakoca- Çayağzı) 

c) İşin Süresi : 15.03.2015 - 15.03.2016 (Bir yıldır) 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Söğütözü 

Mahallesi 2180. Cadde No: 10   06100-

Çankaya/ANKARA 6. Kat Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : 23.02.2015  14:30 

4 - İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar: 

a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi; 

i. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 

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

ii. Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

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

c. İdari şartnamenin 10. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. 

d. Aslı istenen belgeler Ortaklığımızca “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresinden sonra 

belgelerin aslı idarece istekliye verilir. 

e. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

f. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

g. İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesini teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 

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

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 
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ı. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. Geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

i. İhaleye, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre Türkiye’de faaliyette bulunan ruhsatlı 

sigorta şirketleri katılabilir ve bu ruhsatlar belgelendirilecektir. 

j. İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3. maddesinde istenen belgeler. 

k. Teknik şartnamenin 8. Maddesinde istenen plasman belgesi, plasman detayını gösteren 

cover note ve ekleri teklif ekinde sunulacaktır. 

l. İhaleye, sigorta şirketlerinin Genel Müdürlükleri veya Bölge Müdürlükleri teklif 

verecek olup, acente kanalıyla gelecek teklifler kabul edilmeyecektir. 

m. Sigorta şirketleri teklif verirken teknik şartnamemizin tüm hükümlerini kabul 

ettiklerini imza ve kaşe ile onaylayarak teklifleri ekinde iade edeceklerdir. 

n. İsteklinin ortak girişim olması halinde, (a), (b) ve (i) bentlerinde yer alan belgelerin her 

bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini 

göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait 

olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

o. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İş deneyim Belgesi: İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde yurt içinde veya 

yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında iş deneyimi 

olarak; istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

ö. Bu ihalede benzer iş olarak Son 5 yıl içinde kamu veya özel sektörde yapılan İnşaat 

All-Risks-Elektronik Cihaz-Makine Kırılması Poliçesi. 

p. Sigorta şirketleri teklif verirken teknik şartnamemizin tüm hükümlerini kabul ettiklerini 

imza ve kaşe ile onaylayarak teklifleri ekinde iade edeceklerdir. 

r. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli 

istekliler ihaleye katılamaz. 

5 - İhale dokümanı; TPAO Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı/ 

Kardeks Müdürlüğü 6. Kat 604 no’lu odada görülebilir ve şartname bedeli olan 100,00 TL 

Türkiye Vakıflar Bankası 0684 nolu TPAO Bürosu nezdindeki 00158007290224965 no’lu hesaba 

(IBAN NO: TR970001500158007290224965) yatırılarak ihale konusunu ve şartname bedeli 

olduğunu belirtmek suretiyle aynı adresten temin edilir. 

6 - Teklifler, 23.02.2015 tarih ve saat 14:30’a kadar TPAO Genel Müdürlüğü Gelen Evrak 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine 

kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile birim fiyat cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri 

için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı 

üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

9 - Geçici teminat olarak verilen teminat mektuplarında geçerlilik tarihi, 25.05.2014 

tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 

10 - Verilen teklifin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

11 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 781/1-1 
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7 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Edirne İli Kamu 

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ihtiyacı 7 kalem tıbbi cihaz, Ofisimiz tip ticari şartnamesi 

ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

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

3) Teklifler, 18/02/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

5) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 775/1-1 

————— 

9 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Edirne İli Kamu 

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ihtiyacı 9 kalem tıbbi cihaz, Ofisimiz tip ticari şartnamesi 

ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
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birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

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

3) Teklifler, 17/02/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

5) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 776/1-1 

————— 

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU EDİRNE İLİ 

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 

2 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Edirne İli Kamu 

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ihtiyacı 2 Kalem Tıbbi Cihaz Ofisimiz tip ticari şartnamesi 

ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Edirne İli Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreterliği İhtiyacı Malzeme Listesi 

Sıra Malzeme Adı Miktar Ölçü İhale Bedeli 

1 Üst Düzey Ameliyat Masası 6 Adet 130,-TL 

2 Ameliyathane Aydınlatma ve Entegrasyon Sistemi 1 Adet 130,-TL 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir. 

Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale 

ilanları bölümünde ilan edilmiş olup döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

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

3) Teklifler, 16.02.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi 

teklif verilebilecektir. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 

5) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 777/1-1 
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OFİS MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun 

olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile 
satın alınacaktır. 

MALZEMENİN GRUBU MİKTARI 
NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

Çöp Torbası (Evsel Atıklar İçin Büyük Boy 65x80 cm, 

siyah) 
600.000 Rulo 

Teknik 

Şartname 

11.02.2015 

Çöp Torbası (Evsel Atıklar İçin Battal Boy 72x95 cm, 

siyah) 
300.000 Rulo 

Teknik 

Şartname 

Çöp Torbası (Evsel Atıklar İçin Jumbo Boy 80x110 cm, 

siyah) 
600.000 Rulo 

Teknik 

Şartname 

Çöp Torbası(Tıbbi Atıklar İçin Battal Boy,72x95 cm, 

kırmızı) 
60.000 Rulo 

Teknik 

Şartname 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİSTIR. 

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde 
görebilirler. Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin vvww.dnio.gov.tr 
adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış olup döküm alınabilmektedir. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine 
veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, 
sipariş evrak bedeli talebi üzerine ilgili firmaya iade edilecektir. 

ç) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz 
II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak 
olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta 
sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde 
bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir. 

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen 
şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu 
inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun 
bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri 
uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte 
iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli 
görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır. 

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini 
sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla 
küsüratlara yer verilmeyecektir. 

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif 
edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yansından az olmaması şartıyla, 
kısmi teklifte de bulunabilirler. 

9 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; 4734 
sayılı veya sair başka bir kanundan bahsedilmeyecek, ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname 
hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir. 

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 778/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA 

RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1 - İhale Konusu İşler: 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. 

fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri 

kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat 

sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı 

ihaleleri yapılacaktır. 

İŞİN ADI: 

A) Sakarya İli, Hendek İlçesi dahilinde, 600 hektar alana sahip, 3248853 Erişim numaralı 

Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi; 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 

Sağa (Y) 315000 317000 317000 315000  

Yukarı (X) 4511000 4511000 4508000 4508000  

 

B) Sakarya İli, Geyve İlçesi dahilinde, 561,68 hektar alana sahip, 3245819 Erişim 

numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi; 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 

Sağa (Y) 273000 272015 272048 274357 274823 

 Yukarı (X) 4501000 4501000 4503053 4503058 4502190 

 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA 

Sağa (Y) 274751 274743 274704 272568 274438 

Yukarı (X) 4502010 4501836 4501652 4501380 4501170 

 11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA 14.NOKTA 15.NOKTA 

Sağa (Y) 274349 274190 274004 273807 273666 

Yukarı (X) 4501061 4500897 4500759 4500591 4500422 

 16.NOKTA 17.NOKTA 18.NOKTA 19.NOKTA 20.NOKTA 

Sağa (Y) 273589 273570 273577 273463 273000 

Yukarı (X) 4500266 4500183 4500094 4500012 4500011 

 

C) Sakarya İli, Sapanca İlçesi dahilinde, 3991,16 hektar alana sahip, 3249843 Erişim 

numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi; 
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6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

1.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 

Sağa (Y) 268000 267000 267000 275000 275000 

Yukarı (X) 4505000 4505000 4508000 4508000 4503400 

 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA   

Sağa (Y) 271000 271000 268000   

Yukarı (X) 4503400 4502000 4502000   

 

2.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 

Sağa (Y) 274529 274357 272000 272000 274500 274514 

Yukarı (X) 4502737 4503058 4503053 4503250 4503250 4503000 

 

D) Sakarya İli, Akyazı İlçesi dahilinde, 1458,29 hektar alana sahip, 3268070 Erişim 

numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi; 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

1.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 

Sağa (Y) 318232 318665 318796 319337 319929 

Yukarı (X) 4493283 4493613 4494552 4495388 4496000 

 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA  

Sağa (Y) 321000 321000 316523 316659  

Yukarı (X) 4496000 4492000 4492000 4494876  

 

2.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 

Sağa (Y) 315957 315221 315294 315000 315000 315959 

Yukarı (X) 4495588 4493111 4492008 4492000 4496000 4496000 

 

E) Sakarya İli, Karasu İlçesi dahilinde, 1800 hektar alana sahip, 3276806 Erişim numaralı 

Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi; 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 

Sağa (Y) 313000 316000 314000 311000  

Yukarı (X) 4545000 4545000 4539000 4539000  
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2 - Tahmin Edilen Bedel: 

 İLÇE 
ERİŞİM 

NUMARASI 

ALAN 

(HEKTAR) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

ASGARİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ TRT 

SAATİ İLE 

A) HENDEK 3248853 600 55.724,50-TL 1.671,75-TL 18.02.2015 10:00 

B) GEYVE 3245819 561,68 55.724,50-TL 1.671,75-TL 18.02.2015 10:15 

C) SAPANCA 3249843 3991,16 73.538,60-TL 2.206,20-TL 18.02.2015 10:30 

D) AKYAZI 3268070 1458,29 57.522,10-TL 1.725,70-TL 18.02.2015 10:45 

E) KARASU 3276806 1800 68.306,90-TL 2.049,21-TL 18.02.2015 11:00 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin: 

a) Alınacağı Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal 

Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü 

b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı 

hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 500-

TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. 

İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak 

mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste 

görülebilir. Şartname bedeli, Sakarya Defterdarlığı, 

Muhasebe Müdürlüğünün T.C.Ziraat Bankası 

Adapazarı Şubesi. TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 

70 numaralı hesabına peşin olarak yatırılması 

gerekmektedir. 

4 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı 

Salonu 

b) Yapılacağı Tarih/Saat  : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı 

yapılacaktır. 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre 

Açık Teklif Usulü. 

5 - Tekliflerin: 

a) Verileceği Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İhale 

Komisyonuna Kapalı Zarf 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 18.02.2015 Çarşamba günü TRT saati ile İhale saatine 

kadar 

6 - İhaleye Katılma Belgeleri: 

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

b) Gerçek kişi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 
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c) Tüzel Kişi İstekliler; 

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, 

onaylı vergi levhası 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi 

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat 

ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış 

ihale şartnamesi 

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak 

üzere geçici teminat 

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

j) Vergi borcu yoktur yazısı 

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname. 

l) 5686 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen ruhsat alma şartlarını 

sağladığını gösterir belge 

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6.maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-k-l 

bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iştirak edecek 

olan istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere 

iştirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine işin adını yazmaları gerekmektedir. 

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 

veya noter tasdikli suretlerini 18.02.2015 Çarşamba günü TRT saati ile ihale saatine kadar 

üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır. 

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak 

müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki 

teklifi son teklif sayılacaktır. 

10 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 

kalan istekli tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C.Ziraat Bankası 

Adapazarı Şubesi. TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak 

ödenecektir. 

11 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 727/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Keçiören Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden: 

16/05/2012 tarihinde kabul edilen ve 31/05/2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkındaki Kanun’un 23. maddesine istinaden, 2981/3290/3366 sayılı İmar ve Gecekondu 

Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Bir 

Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun 31 Mayıs 2015 tarihi itibariyle yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

6306 sayılı Kanunun 23. maddesine istinaden 31 Mayıs 2015 tarihi itibariyle yürürlükten 

kalkacak olan 2981/3290/3366 sayılı Kanunlar gereğince Ankara İli, Keçiören İlçesi sınırları 

içerisinde gecekondusu bulunan ve bu gecekondusundan dolayı 2981/3290/3366 sayılı kanunlar 

gereğince hak sahipliği sıfatı taşıyan gecekondu sahiplerinin kendisinin, vekillerinin veya 

varislerinin Keçiören Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri, 

aksi takdirde 31 Mayıs 2015 tarihine kadar müracaatta bulunmayan gecekondu sahipleri ile ilgili 

herhangi bir işlem yapılmayacağı, bundan dolayı doğabilecek olan hak kayıplarından da 

İdare’mizin sorumlu olmayacağı hususu ilanen duyurulur. 749/1-1 

—— • —— 

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan Üniversitemizin Sanat Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri  

uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen  alanlarda  uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları 

yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak  öğretim üyeleri 

alınacaktır. 

İstenen Belgeler: 

- Çalışma alanlarını belirten dilekçe, 

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş, 

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri 

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını 

gösteren belge; 

- KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya 

eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış 

olmak, 

- Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması, 

- Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu 

ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda 

tamamlamış olmak. 
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Adaylar, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, 

yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; 

Profesör kadroları için altı (6) nüsha, Doçent ve Yard. Doç. kadroları için dört (4) nüsha dosya ile 

başvurmaları gerekmektedir 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) 

fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. 

Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 

denkliğinin olması şarttır. 

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen 

adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 

Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 

başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan edilen kadrolar daimi statüde olup tam zamanlıdır. 

Başvuru Adresi:   MEF ÜNİVERSİTESİ 

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:4  34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul 

Tel: 0212 395 36 00    Faks: 0212 395 36 92   E-Posta: mef@mef.edu.tr 

 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Açıklama 

Sanat Tasarım 

ve Mimarlık 

İç Mimarlık Yard.Doç. 
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1 

Doktora çalışmasını Sanat Tarihi ve 

Görsel Çalışmalar alanında yurtdışında 

yapmış olmak, İç Mimarlık alanında 

stüdyo ve kuramsal dersler yürütmüş 

olmak.  

 

Doktora çalışmasını iç mimarlık veya 

mimari tasarım alanında yapmış olmak, 

İç Mimarlık alanında uygulamalar 

gerçekleştirmiş olmak, profesyonel 

tasarım yarışmalarında ödüller almış 

olmak. 

 

İç mimarlık veya tasarım alanında 

stüdyo ve kuramsal dersler yürütmüş 

olmak, Tasarımda İletişim ve 

Anlambilim konularında bilimsel 

çalışmaları ve yayınları olmak. 

İktisadi, İdari 

ve Sosyal 

Bilimler 

Psikoloji Prof., 

Doç. veya 

Yard.Doç. 

 

3 

Doktora derecesini Psikoloji alanında 

yapmış olmak ve bu alanda ulusal ve 

uluslararası bilimsel çalışmaları ve 

yayınları olmak. 

 714/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

2014/7074 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik

— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

— Şifa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


