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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-

hendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer

alan “dört” ibaresi “altı”, “yedi” ibaresi ise “dokuz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yüksek Onur Kuruluna aday olabilmek için daha önce Türk Mühendis ve Mimar Oda-

ları Birliği Yönetim, Denetim, Yüksek Onur Kurullarından ya da Oda Yönetim, Denetim, Onur

Kurullarından en az birinde asıl üye olarak görev yapmış olmak ve herhangi bir disiplin cezası

almamış olmak zorunludur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Yönetim Kurulu yürütür.



Türkiye Noterler Birliğinden:

NOTERLİK DAİRELERİ ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/9/1990 tarihli ve 20639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Noterlik

Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“Madde 9 - Noterliklerde yapılan işlemler, saklama şekil ve esasları bakımından, nite-

likleri dikkate alınarak A, B, C ve D olarak dört gruba ayrılmıştır:

a) D Grubu:

1) 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 61 inci maddesi gereğince ya-

pılan tespitlere ilişkin tutanakları,

2) 1512 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre yapılan emanet işlerine ait tutanakları

(69 uncu madde gereğince açık veya kapalı olarak saklanmak üzere verilen vasiyetnameler

hariç),

3) 1512 sayılı Kanunun 70 inci maddesi gereğince yapılan imza onaylı veya onaysız

tüm tebligat işlerine ilişkin işlem kâğıtlarını (Azilnameler ile Terk Eden Eşin Ortak Konuta

Davet Edilmesine İlişkin İhtarlar hariç),

4) 1512 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi gereğince yapılan çevirme işlemlerini,

5) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerine ilişkin sözleşmeleri,

b) C Grubu: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre

yapılan protesto işlemlerini,

c) B Grubu:

1) 1512 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince, özel ve tüzel kişilerin, ilgili mevzuat

hükümleri veya özel kanunları uyarınca noterliklerde yaptırdıkları defter, fatura, makbuz ve

benzeri diğer onaylamalara ilişkin işlem kâğıtlarını,

2) 1512 sayılı Kanunun 94, 95, 96, 97, 98 ve 99 uncu maddeleri gereğince yapılan örnek

işlemlerini,

ç) A Grubu: B, C ve D grubu işlemleri dışında kalan tüm işlemleri,

kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“D grubunda yer alan emanet işlerine ilişkin tutanaklar, saklama süresinin sona erdiği

takvim yılının, bunun dışında kalan işlemlerde ise yapıldıkları takvim yılının bitiminden itiba-

ren; B grubuna giren işlem kâğıtları 10 yıl, C grubuna giren işlem kâğıtları 5 yıl, D grubuna

giren işlem kâğıtları ise 15 yıl süre ile saklanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümleri 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmeliği Türkiye Noterler Birliği Başkanı yürütür.
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Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Amasya Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Amasya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

ve tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sa-

natta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uy-

gulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

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

b) AÜ: Amasya Üniversitesini,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) DYK: Doktora Yeterlik Komitesini,

d) EABD/EASD: Enstitü Ana Bilim Dalını/Enstitü Ana Sanat Dalını,

e) EABD/EASD Kurulu: Bilim dalları bulunan anabilim dallarında tüm bilim dalı baş-

kanlarının katılımıyla oluşan kurulu; bilim dalı ayrımı olmayan anabilim dallarında ise ilgili

tüm öğretim üyelerinin katılımıyla oluşan kurulu,

f) EK: Enstitü Kurulunu,

g) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,

ğ) GAO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,

h) Müdür: Enstitü Müdürünü,

ı) OBİS: Öğrenci Bilgi Sistemini,

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

sans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Rektörlük: Amasya Üniversitesi Rektörlüğünü,

l) Senato: Amasya Üniversitesi Senatosunu,

m) Seminer: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik ola-

rak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

n) TİK: Tez izleme Komitesini,

o) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ö) ÜYK: Amasya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
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p) Üniversite: Amasya Üniversitesini,

r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Uzaktan eğitim programlarının açılması

MADDE 5 – (1) YÖK kararı üzerine enstitülerde öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı

mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğ-

retim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açıla-

bilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek

dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının ya-

pılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğ-

retime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, EK’in

önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyele-

rinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-

larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin

Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

Öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik yılın

kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar Senato tara-

fından belirlenir ve akademik takvim olarak ilan edilir.

Kontenjanın belirlenmesi ve ilanı

MADDE 8 – (1) İlan edilmesi gereken yüksek lisans, doktora, yatay geçiş, yabancı uy-

ruklu öğrenci kontenjanları ve programlara hangi alanlardan öğrenci kabul edileceğine dair

düzenlemeler program bazında EABD/EASD’ler tarafından belirlenerek ilgili enstitü müdür-

lüklerine teklif edilir. Bu kontenjanlar EK’de görüşülerek karara bağlanmak üzere Senato’ya

sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, baş-

vuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her

yarıyıl başında verilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul

edilir. Başvuru için istenen belgeleri belirtilen süre içinde eksik veren adayların başvuruları iş-

leme konulmaz.

(2) Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları, ilgili EABD/EASD’deki öğretim üye-

lerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlgili EABD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans dip-

lomasına sahip olmak,
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b) ALES’den başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 pu-

an veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış olmaları gerekir. An-

cak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki EABD ve EASD dallarına

öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz ve söz konusu sınavın sonuçları değerlendirmeye alın-

maz. Tıp fakültesi mezunları ALES yerine TUS puanı ile de başvuru yapabilirler. Temel tıp bi-

limlerine başvuracak adayların 45 temel tıp puanı, klinik tıp bilimlerine başvuracak adayların

45 klinik tıp puanı, insan sağlığı ile ilgili disiplinlerarası programlara başvuracak adayların 45

temel tıp veya klinik tıp puanı almaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci ka-

bulünde, ALES puanı istenmeyebilir. İstenmesi durumunda taban puan EABD’nin teklifi

EK’nin önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

c) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri YÖK tarafından onaylanmış

olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar.

(2) Yüksek lisans programına başvurularda istenen belgeler şunlardır:

a) Lisans diplomasının aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği,

b) Lisans not ortalaması ve not dökümü,

c) ALES/TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların so-

nuç belgesi,

ç) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair yazılı beyanı,

d) Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato tarafından belirlenen ilanda istenen diğer bel-

geler.

(3) Yüksek lisans başvurularının değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa

yerleştirilmesinde: ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %40’ı toplanarak sı-

ralama yapılır. Adayın başarılı olabilmesi için değerlendirmelerin toplamı en az 60 olması ge-

rekir. 60’ın altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar. İlan edilen

kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir.

Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan sayısı

kadar aday ilan edilerek başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

b) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa

yerleştirilmesinde: Adaylar lisans mezuniyet notuna göre sıralanır. İlan edilen kontenjan sayısı

kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer

alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan sayısı kadar aday ilan

edilerek başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

c) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına başvuru değer-

lendirmesi yapılırken: ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %10’u, tezsiz

yüksek lisans not ortalamasının %40’ı, alınarak hesaplama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı

kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer

alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan sayısı kadar aday ilan

edilerek başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

ç) Ana sanat dalı yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve

programa yerleştirilmesinde: Lisans mezuniyet notunun %50’si, sanat sınavının %50’si dikkate

alınarak belirlenir. İlgili EASD başkanlığınca yapılacak sanat sınavı/dosya değerlendirmesi
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notu 100 üzerinden 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. İlgili EASD yüksek lisans prog-

ramına başvuran adaylar arasında yukarıda belirtilen başarı değerlendirme notuna göre sıralama

yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet

sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek lis-

teden kontenjan sayısı kadar aday ilan edilerek başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

d) Lisansüstü programlara başvuran adayların mezuniyet notu (eğitimi süresince üni-

versitesinin kullandığı not sistemi) 100’lük sistemin haricinde ise adayın mezuniyet notu

YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.

e) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru puanlarının denkliği halinde sı-

rasıyla, ALES puanı ve mezuniyet notuna bakılır.

f) Başvuruların değerlendirilmesinde ilan edilen her program için EABD/EASD baş-

kanlığı tarafından teklif edilen beş öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenen üç asıl,

iki yedek üyeden oluşan komisyon, yüksek lisans programlarına başvuran öğrenciler tarafından

beyan edilen belgelerin doğruluğunun ve geçerliliğinin tespitini yapar. Puan hesaplamalarının

ve sıralamaların doğruluğunun kontrolünü sağlar, sanat sınavının gözetimini ve değerlendir-

mesini yapar.

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora ve sanatta yeterlik programına başvuran adayların bir lisans veya ilgili

EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir tezli yüksek lisans

diplomasına sahip olması, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve

veteriner fakültesi diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine

veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık

yetisine sahip olmaları gerekmektedir.

b) ALES’den veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğeri bir sınavdan başvurduğu programının

ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 puan, lisans diploması ile başvuranların ise en

az 80 puan almış olmaları gerekmektedir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın

EABD/EASD’lerine öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak EABD/EASD kurulunun

önerisi, EK’nin kararı ve Senatonun onayı ile ALES puanı istenebilir. ALES puanı istenildiği

taktirde taban puan Senato tarafından belirlenir. Tıp bilimlerine başvuranların 50 temel tıp veya

klinik tıp puanı, insan sağlığı ile ilgili disiplinlerarası programlara başvuracak adayların 50 te-

mel tıp veya klinik tıp puanı almış olmaları gerekmektedir.

c) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile başvuranlar için üst pu-

anla ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek kaydıyla, lisans derecesiyle doktora programına

başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana,

tezli yüksek lisans mezunlarının en az 75 puan, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli

fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

ç) Tıp bilimleri ve disiplinlerarası insan sağlığı ile ilgili doktora programlarına başvu-

racak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının 100 tam not üzerinden en az 60 not ortalamasına

ve TUS’dan en az 50 temel tıp veya klinik tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az

55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puana; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise

yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarının lisans derecesine

ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 puana sahip olmaları gerekmektedir.
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d) Adaylar, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça,

Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den merkezi yabancı dil sınavından

en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-

larından birinden buna denk puana sahip olmalıdır.

(5) Doktora veya sanatta yeterlik programları için başvurularda istenen belgeler şun-

lardır:

a) Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının aslı veya üniversite tarafından onaylı ör-

neği,

b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,

c) ALES/TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların so-

nuç belgesi (Doktora programı için),

ç) YDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi,

d) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair yazılı beyanı,

e) Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato tarafından belirlenen ilanda istenen diğer bel-

geler.

(6) Temel tıp, klinik tıp bilimleri veya insan sağlığı ile ilgili disiplinlerarası doktora

programlarında başvurularda istenen belgeler:

a) Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının aslı veya üniversite tarafından onaylı ör-

neği,

b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,

c) Temel tıp veya klinik tıp puanını gösterir belge veya ALES sonuç belgesi,

ç) YDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi,

d) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair yazılı beyanı,

e) Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato tarafından belirlenen ilanda istenen diğer bel-

geler.

(7) Doktora ve sanatta yeterlik başvurularının değerlendirilmesine ilişkin esaslar şun-

lardır:

a) Doktora programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştiril-

mesinde: ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %10’u, yazılı sınav notunun

%15’i, yabancı dil puanının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %15’i toplanarak sıralama

yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet

sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek lis-

teden kontenjan sayısı kadar aday ilan edilerek başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

b) Lisanstan doktora programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa

yerleştirilmesinde: ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %25’i, yazılı sınav

notunun %15’i, yabancı dil puanının %10’u toplanarak sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan

sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede

yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan sayısı kadar aday

ilan edilerek başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

c) Doktora programına başvuran adayların, sıralamaya girebilmesi için yazılı sınavdan

en az 60 alması gerekir. 60’ın altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sa-

yılırlar.
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ç) Sanatta yeterlik programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yer-

leştirilmesinde: Sanat sınav notunun %50’si, lisans genel not ortalamasının %25’i, yabancı dil

puanının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %15’i toplanarak sıralama yapılır. Sanat sı-

navı, dosya değerlendirmesi ile yazılı/sözlü sınavdan oluşur. Adayların, ilgili EASD başkanlı-

ğınca yapılacak dosya değerlendirmesi ile yazılı/sözlü sınavlarına girmesi zorunludur. Dosya

değerlendirmesi olmayan veya yazılı/sözlü sınava girmeyen aday sanat sınavından başarısız

kabul edilir. EASD başkanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavların ortalaması yüz üzerinden

80 olmak koşulu ile yazılı puanının % 30’u, sözlü puanının % 30’u dikkate alınarak hesaplanır.

Sanatta yeterlik programına başvuran adayların başarı değerlendirme notu, yukarıda belirtilen

değerlendirme kriterleri doğrultusunda en az 80’dir. 80 ve üzerinde başarı değerlendirme pua-

nına sahip olan adaylar sıralanır. 80’in altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek ba-

şarısız sayılırlar. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü

internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine,

yedek listeden kontenjan sayısı kadar aday ilan edilerek başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

d) Tıp bilimleri veya insan sağlığı ile ilgili disiplinlerarası doktora programına başvuran

adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde: ALES veya TUS puanının %50’si,

lisans diplomasıyla başvuranlarda lisans diploma notunun %20’si, yüksek lisans diplomasıyla

başvuranlarda yüksek lisans diploma notunun %20’si, yazılı sınav notunun %15’i, yabancı dil

puanının %15’i toplanarak sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt

yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt

yaptırmayanların yerine, yedek listeden kontenjan sayısı kadar aday ilan edilerek başarı sıra-

lamasına göre kayıt alınır.

e) Lisansüstü programlara başvuran adayların mezuniyet notu (eğitimi süresince üni-

versitesinin kullandığı not sistemi) 100’lük sistemin haricinde ise adayın mezuniyet notu

YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.

f) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru puanlarının denkliği halinde sı-

rasıyla, ALES puanı, mezuniyet notu ve bilimsel değerlendirme sınav puanına bakılır.

g) Başvuruların değerlendirilmesinde ilan edilen her program için EABD/EASD baş-

kanlığı tarafından teklif edilen beş öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenen üç asıl,

iki yedek üyeden oluşan komisyon, doktora programlarına başvuran öğrenciler tarafından beyan

edilen belgelerin doğruluğunun ve geçerliliğinin tespitini yapar. Puan hesaplamalarının ve sı-

ralamaların doğruluğunun kontrolünü sağlar, doktora yazılı sınavının gözetimini ve değerlen-

dirmesini yapar.

(8) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kayıt ve kabulleri, Amasya Üniversitesi Ya-

bancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabulü Yönergesine göre yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Alan dışından öğrenci kabulü söz konusu olursa, adayların eksiklerini

gidermek amacıyla ilgili EABD/EASD tarafından bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

Alan içi bile olsa, EABD/EASD kurulunun önerisi, EYK kararı ile (çok eski dönem mezunları,

başka bir Yükseköğretim kurumu gibi durumlarda) ilgili öğrenciler için bilimsel hazırlık prog-

ramı açılabilir. Bilimsel hazırlık programında alınacak olan dersler ve toplam kredi miktarı, il-

gili EABD/EASD kurulu kararı ile önerilir ve EYK kararı ile onaylanır. Bilimsel hazırlık prog-
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ramında alınması gereken zorunlu dersler; enstitülerde Yüksek Lisans programları için Lisans

programlarından, doktora programları için Lisans ve Yüksek Lisans programlarından seçile-

bilir.

(2) Lisansüstü programa kabul edilecek alan dışı öğrencinin bilimsel hazırlık progra-

mına yönelik lisans programı yoksa, öğrencinin kabulü için ilgili EABD/EASD kurulunun öne-

risi ve EYK’nin kararı ile öğrencinin bilimsel hazırlık programında alacağı dersler belirlenir

ve lisansüstü programdaki ilgili öğretim üyeleri bu dersleri vermekle görevlendirilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak

için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğ-

renci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nin

kararı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, mezuniyet not belgesinde görülür. An-

cak, kayıtlı olunan lisansüstü programdaki ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı gibi konularda ilgili lisans/lisansüstü programların esas-

ları uygulanır.

(6) Lisansüstü eğitimde bilimsel hazırlık aşamasında, dersler hangi programdan alın-

mışsa, derslerin değerlendirme notu belirlenirken o programa ait yönetmelik esas alınır.

(7) Öğrenci, bilimsel hazırlık süresi içerisinde AÜ bünyesinde açılmayan dersleri

EABD/EASD önerisi ve EYK kararı ile başka üniversitelerden alabilir.

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

bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı

olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora

programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nin onayı ile lisansüstü

derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, diğer öğrenciler için açılmış olan lisansüstü

derslere devam edebilir; ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilik süresi

iki yarıyılı geçemez.

(3) EABD/ASD başkanlığı, mezuniyet ekli bir dilekçe ile başvuran ve talebi uygun bu-

lunan adayın özel öğrenci olarak kabulünü ders kayıtları sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.

Derslere devam ve başarı durumu ile ilgili olarak enstitü öğrencilerine uygulanan kurallar, özel

öğrenciler için de geçerlidir. Başarılı oldukları takdirde kendilerine derslerin kredisi ve başarı

durumunu belirleyen bir belge verilir.

(4) Öğrencilerin kayıt ve ücretleri ile ilgili konular EYK’ce karara bağlanır. Özel öğ-

renciler bir yarıyılda en çok dokuz kredilik ders alabilirler.

(5) Özel öğrenci kontenjanı mevcut kontenjanın %50’sini geçemez. EABD/EASD’lere

öğrenci alınmadığı dönemlerde özel öğrenci de alınamaz.

(6) Özel öğrenciler, son üç yıl içinde başardıkları lisansüstü dersleri EABD/EASD baş-

kanlığının uygun görüşü ve EYK kararı ile kredisine saydırabilir. Ancak lisansüstü programa

2 Şubat 2017 – Sayı : 29967                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet iş-

lemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini ge-

çemez. Kredi aktarma talebinde bulunulacak dersin başarı notunun, yüksek lisans için en az

70, doktora için en az 80 olması gerekir.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü

programında en az bir yarıyılını tamamlamış, ders aşamasında olan ve almış olduğu tüm ders-

lerinde başarılı olmuş öğrenciler, Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay

geçiş yoluyla kabul edilebilir. Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği

ve kontenjanları, EABD/EASD başkanlığının görüşü alınarak EK’ce belirlenir ve Senato tara-

fından kesin karara bağlanıp 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde ilan edilir.

Lisansüstü programlarda yatay geçişle ilgili esaslar şöyledir:

a) Genel not ortalaması yüksek lisans için 70, doktora programı için en az 80 olması

gerekir.

b) Başarısız dersinin (devamsızlık sebebi de dahil) olmaması gerekir.

c) Disiplin cezası almamış olması gerekir.

ç) Yüksek lisans programı için öngörülen ALES puan şartını sağlaması gerekir.

d) Doktora programı için öngörülen ALES puanı ve yabancı dil şartını sağlaması gerekir.

e) Yatay geçiş için başvuru yaptığı ilgili programın öğrenci kabul şartlarını sağlaması

gerekir.

(2) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan AÜ’deki lisansüstü programlara yatay

geçiş talebinde bulunabilmek için;

a) Yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerde, ALES ya da

eşdeğer sayılan sınavlardan alınan puan şartı aranmaz. T.C. vatandaşı olan öğrencilerin ALES’ten

başvurduğu programın ilan edilen puan türünden en az 55 puan alma şartını sağlaması ya da

Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan bu puan muadili bir puan

alması gerekir.

b) Yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerde, yabancı dil

şartı aranmaz. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe düzeylerinin geçerliliği konusunda

“Amasya Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul

Yönergesi” hükümleri uygulanır.

c) Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu ve T.C. vatandaşı olan adaylardan,

ana dilleri dışında İngilizce-Fransızca-Almanca-Arapça (İlahiyat Fakültesi EABD için) dille-

rinin herhangi biri için YDS’den en az 55 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul ta-

rafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

ç) Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerde, ALES puan şartı

aranmaz. T.C. vatandaşı olan öğrencilerin ALES’ten başvurduğu programın ilan edilen puan

türünden en az 65 puan şartını sağlaması ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen

eşdeğer sınavlardan bu puan muadili alması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek prog-

ramların özelliklerine göre gerekirse değiştirilmesine Amasya Üniversitesi Senatosu tarafından

karar verilir. Amasya Üniversitesi, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

d) Başarısız dersi (devamsızlık sebebi de dahil) bulunmayan, en az bir yarıyılını kul-

lanmış ve ders aşamasında olan öğrenciler başvurabilir.
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(3) Yatay geçiş başvurusunda bulunan yüksek lisans programı öğrencisi, bu Yönetme-

liğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendinde, doktora programı öğrencisi için yedinci

fıkrasının (g) bendinde belirtilen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı olması ge-

rekir. Değerlendirme, öğrencinin bulunduğu programdaki “not dökümü” (ağırlıklı genel not

ortalaması) esas alınarak yapılır. Ayrıca öğrencinin, öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve

muafiyetler EABD/EASD kurulunca belirlenip EYK tarafından karara bağlanır.

(4) Onaylanmış olmak koşulu ile yatay geçiş başvurusu için gerekli evraklar şunlardır:

a) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için tercüme edilmiş).

b) ALES belgesi sureti (Yabancı uyruklu öğrenciler hariç).

c) Yabanci dil belgesine dair bilgisayar çıktısı (Yabancı uyruklu yüksek lisans öğrenci-

leri hariç).

ç) Öğrenci belgesi ve not döküm belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için tercüme edil-

miş).

d) Disiplin cezası almadığına dair belge.

e) Pasaport veya öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (Yabancı uyruklu öğ-

renciler için).

f) Türkçe yeterlik belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için).

Lisansüstü programlarına kayıt

MADDE 13 – (1) Başarılı kabul edilen adaylar Senato tarafından belirlenen süre içinde

diplomanın aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği ve istenen diğer belgelerle başvurarak

kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını

kaybeder.

(2) Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anla-

şılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu

öğrencilere verilen belgelerin diploma dahil tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem baş-

latılır.

Kayıt yenileme

MADDE 14 – (1) Öğrenci; akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için ala-

cağı ve danışmanın da uygun göreceği dersleri, ders kayıt formuna işleyerek kaydını yenilemek

zorundadır. Alınacak dersler EABD/EASD kurulunun önerisi EYK’nin onayı ile diğer üniver-

sitelerin enstitülerinde açılacak dersler arasından da seçilebilir.

(2) Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve

öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu süre bu Yönetmelikte lisansüstü öğrenimi için be-

lirtilen azami sürenin hesabında dikkate alınır.

(3) Her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan lisansüstü öğrenimi için

belirtilen azami sürenin sonunda mezun olamayanların ilişiği kesilir.

(4) Kayıt yenileyemeyen öğrencilerin mazeret başvuruları akademik takvimde belirtilen

süre içinde alınır. Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve EYK tarafından kabul edile-

bilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri EYK tarafından

değerlendirilir.

(5) Süresi dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz. Katkı payı ve/veya öğrenim

ücreti ödemesine ilişkin uygulamada YÖK’ün belirlediği esaslar dikkate alınır.
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Değerlendirme

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim

elemanı tarafından 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam,

sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav

sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar, 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(2) Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında Amasya Üniversi-

tesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslar uygulanır. Başarı

notu; final sınavı ile birlikte, ödevler, sözlü veya yazılı ara sınavlar ile uygulama çalışmalarının

sonuçları da dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl başarı notu; yarıyıl içi değerlendirmelerinin

%40’ı ve yarıyıl sonu değerlendirmesinin %60’ının toplamı esas alınarak hesaplanır. Ancak

ders geçme notu yüksek lisansta 100 puan üzerinden en az 70 puan, doktora/sanatta yeterlikte

en az 80 puandır. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 puan, dok-

tora programlarında en az 70 puan olması gerekir. Ayrıca, değerlendirmede aşağıdaki harf not-

ları kullanılır:

a) Not Derece;

1) (G) Geçer,

2) (M) Muaf,

3) (BS) Başarılı (kredisiz dersler),

4) (BZ) Başarısız (kredisiz dersler),

5) (F1) Başarısız-Devamsız,

6) (F2) Başarısız-Sınava Girmedi,

7) (F3) Başarısız-Bütünleme,

8) (F4) Başarısız-Tekrar.

b) Yukarıdaki harf notlarından; BS notu kredisiz derslerden geçtiğini, BZ kredisiz ders-

lerden kaldığını, M notu yatay geçişle gelen ya da özel öğrenci statüsünde ders almış olan öğ-

rencilerin yüksek lisans ve doktora programlarında ilgili derslerden muaf olduğunu ifade eder.

c) Geçmez notlar şunlardır:

1) (E): Mazeretli, geçmez.

2) (F1): Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı

yok.

3) (F2): Devam etti, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girmedi.

4) (F3): Devam etti, yarıyıl/yılsonu sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı

notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız. Bütünleme sınavına girebilir.

5) (F4): Bütünleme sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu öngörülen

düzeyin altında olduğu için başarısız.

ç) Yarıyıl içinde devam şartını sağlamayan öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına giremezler,

girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, ders sorumlusu tarafından

yarıyıl sonu sınavından önce ilan edilir ve ilgili öğrencilere F1 (devamsız) notu verilir. Yarıyıl

sonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan F2 (girmedi) notu ve-

rilir.
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d) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması, o yarıyılda öğrencinin aldığı her bir dersin kre-

disi ile o dersin başarı notunun çarpımları toplamı, kredi toplamına bölünerek virgülden sonra

iki haneye kadar hesaplanır. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları,

not ortalamasına katılmaz. Genel not ortalaması, asgari ders yükünü tamamlayan öğrencinin

lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu tüm kredili dersler dikkate alınarak

hesaplanır.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 16 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu

katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bö-

lünmesi yolu ile bulunacak değerdir.

(2) Genel ağırlık not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür

ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4

ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son

not geçerlidir.

(4) Uzmanlık alan dersi/dönem projesi ve tez çalışması başarılı/başarısız olarak değer-

lendirilir.

Kredi aktarma ve ders muafiyeti

MADDE 17 – (1) Kredi aktarma ve ders muafiyeti için Senato esaslarında belirtilen

hükümler uygulanır.

Ders tekrarı

MADDE 18 – (1) Ders tekrarı için Senato esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 19 – (1) Yerleştiği programın azami süresi içinde eğitimlerini tamamlayama-

yan veya bu Yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin üniversite ile ili-

şikleri kesilir.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, öğrencinin dilekçe ve

ilişik kesme belgesi ile enstitü müdürlüğüne başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. Bu tak-

dirde ödenmiş olan katkı payı ve kayıt giderleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu

ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Kayıt dondurma

MADDE 20 – (1) Kayıt dondurma için Senato esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi

getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Ders yükü

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programı; 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kre-

disinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ile uzmanlık alan dersi ve tez ça-

lışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS

kredisi de tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden oluşur.
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(2) Seminer dersi ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi, kredisiz olup başarılı

veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Seminer ve uzmanlık alan dersi ile ilgili Senato esaslarında belirtilen hükümler uy-

gulanır.

(4) Öğrenci, en geç danışman atamasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dö-

nemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eği-

timi sırasında alınmamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca danışmanın

teklifi, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurum-

larında verilmekte olan derslerden de en fazla iki ders seçilebilir.

(5) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütü-

lebilir.

Süre

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda

tamamlanır. Kayıt dondurma dışında, öğrencinin kayıt yenilemediği tüm yarıyıllar azami sü-

renin içindedir.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-

nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan

veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıl, asgari dört ya-

rıyıldır.

Danışman ataması

MADDE 24 – (1) Öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt ye-

nileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yö-

netmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, diğer akademik problemleriyle ilgi-

lenmek ve her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu hakkındaki raporu enstitü müdürlü-

ğüne iletmek EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanan danışmanın yükümlü-

lüğündedir.

(2) Danışman, Üniversite kadrosundaki ilgili EABD/EASD’deki öğretim üyeleri ara-

sından EABD/EASD Kurulunun teklifi ve EYK’nin kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna

kadar atanır. Ancak danışman EABD/EASD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile

Üniversitenin ilgili diğer birimlerindeki öğretim üyeleri arasından da atanabilir.

(3) Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci da-

nışman atanabilir. İkinci danışmanlar üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından

atanabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK

kararına göre atanır.

(4) Danışman yüksek lisans programında açılması kararlaştırılan dersler arasından öğ-

rencinin alacağı dersleri belirleyerek enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi

EABD/EASD başkanı yürütür.
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(5) Danışman, gerekli hallerde danışmanın veya öğrencinin talebi, EABD/EASD ku-

rulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.

(6) Danışman, tez konusunun kabulünden önce ders danışmanı, tez konusunun EYK’ce

kabulünden itibaren tez danışmanı olarak atanır. Tez danışmanı, EYK’ce atandığı tarihten iti-

baren danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek

olarak kadrosunun bulunduğu EABD/EASD’de, program açılmamış ise öğrencinin bulunduğu

EABD/EASD’de uzmanlık alan dersi açar.

(7) Danışmanlıkla ilgili, Senato esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

Tez konusunun/başlığının belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 25 – (1) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu ve tez başlığı,

en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EABD/EASD Başkanı tarafından enstitüye önerilir. Tez

danışmanı, tez konusu ve tez başlığı EYK onayı ile kesinleşir. Tez konusu, etik kurul onayı ge-

rektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra, EYK’ye sunulur.

(2) Tez konusu, Danışmanın ve öğrencinin talebi, EABD/EASD kurulu önerisi ve EYK

kararı ile tezin başlangıç tarihinden itibaren en fazla iki yarıyıl içerisinde değiştirilebilir. Tez

konusu değişen öğrenci, değişikliğin yapıldığı EYK tarihi itibariyle tez savunma sınavına en

erken üç ay sonra girebilir. Konu değişimi nedeniyle ek süre verilmez.

(3) Tez başlığı değişikliği, tez konusunun içeriğini değiştirmediği taktirde danışmanın

veya tez savunma jürisinin talebi, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile değişti-

rilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini tez

savunma jürisi önünde sözlü olarak savunur. Tez savunması azami süre sonuna kadar yapıl-

malıdır.

(2) Tezli yüksek lisans programı öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için Se-

nato esaslarında belirtilen yüksek lisans yayın koşulunu sağlaması gerekir.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezi, savunulabilir ol-

duğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte EABD aracılığı ile enstitüye gönderir. Enstitü söz ko-

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

Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek

üzere tez EYK’ye gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez savunma jürisi, ilgili enstitü EABD veya EASD kurulunun önerisi

ve EYK onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri başka bir yükseköğ-

retim kurumundaki ilgili EABD veya EASD’den olmak üzere üç ya da beş asıl ve biri başka

bir yükseköğretim kurumundaki ilgili EABD veya EASD’den olmak üzere iki yedek öğretim

üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması halinde, varsa ikinci tez danışmanı

jüri üyesi olamaz.

(5) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışmanına ve ilgili enstitü müdürlü-

ğüne yazılı olarak bildirir.
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(6) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına

teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-

rüşü ile tezin nüshalarını EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(7) Jüri üyesi tezin kendisine teslim edilmesinden sonra tez ön değerlendirme raporunu

hazırlar. Tez jürisi, tez kendilerine teslim edildikten sonra on beş günden önce olmamak üzere

en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sözlü tez savunmasına alır. Jüri bir başkan seçer.

Sınav, tezin takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur. Dinleyicilere açıktır. Dinleyiciler öğ-

retim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve alanın uzmanlarından oluşur. Sınav esnasında öğ-

renciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(8) Tez savunma sınavı yer ve saati ilan edilmek üzere enstitüye danışman tarafından

yazılı olarak bildirilir.

(9) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul,

ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD veya EASD başkanlığınca tez savunmasını iz-

leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen

öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savu-

nur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite

ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin; Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Tez savunmasına girmeyen, tezi reddedilen veya tez düzeltme savunmasında ba-

şarısız olan öğrencinin talepte bulunması halinde, EABD/EASD’de ilgili bir tezsiz yüksek li-

sans programı var ise tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri

gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK ka-

rarıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 27 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, enstitü tarafından be-

lirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin orijinal ciltlenmiş en az 3

adet kopyasını ve tezin pdf formatında kaydedilmiş iki adet CD’yi tez sınavına giriş tarihinden

itibaren bir ay içinde ilgili danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygun-

luğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABD/EASD başkanlığı ara-

cılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine EYK kararı ile tezli

yüksek lisans diploması verilir. EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzata-

bilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını

alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite

ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, EABD/EASD programının YÖK

tarafından onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan

Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğren-

ciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer program-

lara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik

ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK

Başkanlığına gönderilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

Ders yükü

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi

dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı

proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-

rısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda

yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütü-

lebilir.

Süre

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç

yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

Danışman ataması

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EABD/EASD başkanlığının öne-

risi EYK kararı ile her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danış-

manlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip dok-

tora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Danışman, gerekli hallerde danışmanın veya öğrencinin talebi, EABD/EASD ku-

rulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir. Danışman değişikliği durumunda

yeni danışmanla birlikte yeni bir proje konusu belirlenir.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, proje dersini aldığı yarıyılın

başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu enstitüye bildirir.

(2) Öğrencinin başarısız olması durumunda, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında

proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Proje sunumu

MADDE 33 – (1) Proje sunumu aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) EABD başkanlığı teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş biri, öğrencinin proje da-

nışmanı olmak üzere üç kişilik jüri önünde akademik takvimde belirtilen proje sunumu tari-

hinde yapılır.
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b) Proje sunumunun tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla projeyi ba-

şarı notu ile başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar jüri başkanı tarafından proje

sunumunu izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Proje sunumu başarısız bulunan öğrenci, azami süresi içinde başarısız bulunduğu

yarıyılı takip eden yarıyılda tekrar proje sunumu yapar. İkinci defa proje sunumunda başarısız

olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

ç) Proje sunumu başarılı bulunan öğrenci mezuniyet için gerekli not ortalaması şartını

sağladığı takdirde mezun olmaya hak kazanmış olur.

Proje sunumunun sonuçlanması

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en geç üçüncü yarıyılda

bir proje hazırlamak ve sunmakla yükümlüdürler. Çalışmasından elde edilen sonuçlar, enstitü

tarafından belirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmalıdır.

(2) Öğrenci projesini; ilgili enstitüye, güz ve bahar yarıyılı sonunda akademik takvimde

belirlenen tarihlerde, üç adet spiral ciltli olarak teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak sa-

vunmakla yükümlüdür.

Diploma

MADDE 35 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD progra-

mının YÖK tarafından onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve Enstitü Müdürünün imza-

sını taşıyan Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-

dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-

ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-

lerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 36 – (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.

Kapsam

MADDE 37 – (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme,

yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden

birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 38 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak ko-

şuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam

en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az
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42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam

en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının

ulusal kredisi yoktur, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Seminer ve uzmanlık alan dersi ile ilgili, Senato esaslarında belirtilen hükümler uy-

gulanır.

(3) Doktora programlarında enstitü EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı

ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla

dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılamaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 39 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

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

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-

tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir.

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

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-

mayanlara talepte bulunmaları halinde EABD/EASD’nin ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı

varsa tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş

olmaları kaydıyla ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans

diploması verilir.

Danışman ataması

MADDE 40 – (1) Öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt ye-

nileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yö-

netmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, diğer akademik problemleriyle ilgi-

lenmek ve her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu hakkındaki raporu enstitü müdürlü-

ğüne iletmek danışmanın yükümlülüğündedir.

(2) Danışman, gerekli hallerde danışman veya öğrencinin talebi, EABD veya EASD

kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.

(3) Danışman, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından, EABD’de görevli

öğretim üyeleri arasından ilgili EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile ikinci yarıyılın so-

nuna kadar atanır. Doktora programında belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması
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halinde EABD kurulunun önerisi ve EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan

öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yö-

netebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci

tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, EABD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla atanır.

(4) Danışman, tez önerisinin kabulünden önce ders danışmanı, tez önerisinin EYK’ce

kabulünden itibaren tez danışmanı olarak atanır. Tez danışmanı, EYK’ce atandığı tarihten iti-

baren danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek

olarak kadrosunun bulunduğu EABD/EASD’de program açılmamış ise öğrencinin bulunduğu

EABD/EASD’de uzmanlık alan dersi açar. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla

yükümlüdür.

(5) Danışmanlıkla ilgili, Senato esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine

sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına

girer. 38 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan, yüksek lisans derecesi

ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci,

en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavına

girmeyen öğrenci başarısız olarak kabul edilir.

(2) Yeterlik sınavları EABD/EASD kurulunca önerilen ve EYK tarafından atanan sü-

rekli görev yapan beş kişilik DYK tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bir öğretim üyesi birden

fazla DYK’da yer alabilir. DYK; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-

lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Doktora yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı,

en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yük-

seköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı top-

lantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin

katılımına açık olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı

olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı

durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar

verir. Bu karar, enstitü EABD/EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ens-

titüye tutanakla bildirilir.

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

Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Öğrencinin talebi

halinde lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile ta-

mamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçebil-

mek için bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yüksek lisans öğrenci

kabul şartlarının sağlanması gerekir.

(5) DYK Jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa

bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını is-

teyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
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Tez izleme komitesi

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde ilgili

EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nin kararı ile TİK oluşturulur.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’te danışmandan başka ilgili EABD/EASD

içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez

danışmanı isterse TİK toplantılarına katılabilir.

(3) TİK kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi

ve EYK kararıyla üyelerde değişiklikler yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı

ay içinde yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öne-

risini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili

yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır. Sözlü savun-

manın tarihi, yeri ve saati TİK tarafından belirlenir.

(2) TİK öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla

karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt ço-

ğunlukla verilen karar, EABD/EASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde ilgili

enstitüye tutanakla bildirilir. Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı

alındıktan sonra, EYK’ye sunulur.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-

hiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen

bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde

tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları

arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay

önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve

bir sonraki altı aylık dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, ko-

mite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Komite tarafından üst

üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği ke-

silir.

(5) İki tez izleme sınavı arasında en az dört ay olması gerekir.

(6) Tez izleme sınavı yer ve saati ilan edilmek üzere enstitüye danışman tarafından

yazılı olarak bildirilir.

(7) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın 43 üncü maddenin birinci

fıkrasında belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 44 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak

savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
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ilişkin görüşünü ve tezi EABD/EASD başkanlığı aracılığı ile enstitüye gönderir. Enstitü söz

konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gön-

derir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek

üzere tez EYK’ye gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sun-

ması gerekir.

(4) Doktora öğrencisinin, tez savunma sınavına girebilmesi için Senato esaslarında be-

lirtilen doktora yayın koşulunu sağlaması gerekir.

(5) Doktora tez jürisi, danışmanın EABD/EASD başkanlığına teklifi, EABD/EASD ku-

rulunun önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan

öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman

dahil beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üye-

sinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışmanına ve ilgili enstitü müdürlü-

ğüne yazılı olarak bildirir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

15 (on beş) gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma

sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma

toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyi-

cilerin katılımına açık olarak yapılır. Jüri, içinden seçtiği bir başkanın yönetiminde savunmayı

yürütür.

(8) Tez savunma sınavı yer ve saati ilan edilmek üzere enstitüye danışman tarafından

yazılı olarak bildirilir.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri tarafından tezi kabul edilen öğrenciler

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç

gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde

gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-

rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar

için EABD/EASD’de ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise talepleri halinde tezsiz

yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 45 – (1) Doktora tez savunma sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, diğer

koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin pdf for-

matında kaydedilmiş iki adet CD’yi tez savunması giriş tarihinden itibaren bir ay içinde da-

nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak

belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gön-

derir.
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora

tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili

enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya

hak kazanır. EYK, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları

yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik

haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde EABD/EASD programının YÖK tarafından onaylanmış

adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) Doktora programını tamamlayan öğrenciye EABD’deki programın YÖK tarafından

onaylanmış adının da yer aldığı, Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan doktora dip-

loması verilir.

(5) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK

Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Genel esaslar

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-

değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-

luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar

olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer

yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört

ders seçilebilir.

Süre

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-

kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya

Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile

ilişiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 48 – (1) EABD başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak kendi Üni-

versite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir,
bu öneri EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Danışman en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin
kararı ile atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalış-
malar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak
gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine
sahip kişilerden de olabilir.

(4) Danışman, nitelikleri ilgili Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile
doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 49 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen
yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışma-
larını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri EABD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı
ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından öğretim üyesi olmak üzere
danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim
kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca
ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili

enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı ve-

rilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda

da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ili-

şiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,

proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri

halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen

bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygula-

malı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta

yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde

ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması

almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha

uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını

alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin

bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 51 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından

yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler,

ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle de-

ğiştirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Ağırlıklı not ortalaması

MADDE 52 – (1) Not ortalaması AKTS ağırlıklı olarak hesaplanır. AKTS ağırlıklı not

ortalaması, her yarıyıl öğrencinin aldığı her dersin AKTS’sinin başarı notu ile çarpımları top-

lamının AKTS sayısına bölünmesi ile bulunur.

Disiplin

MADDE 53 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
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Hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 24/8/2013 tarihli ve 28745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amas-

ya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş

süreler 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla li-

sansüstü programa kayıtlı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(4) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tes-

pit Sınavı (KPDS)’nda başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

(5) 2015-2016 akademik yılı bahar yarıyılında Amasya Üniversitesinde kayıtlı olan li-

sansüstü öğrencileri için, bu yarıyıldan önceki eğitim süreleri azami eğitim süresi bakımından

hesaba katılmaz.

Yürürlük

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhu-

riyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü mad-

desinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“(1) Sınavlar, ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, üç ders

sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere altı türlüdür. Bu sınavlar; yazılı sözlü veya hem yazılı

hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav tarihleri ilgili dekanlık, yüksekokul

müdürlüğü veya ilgili bölümler tarafından sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Gerekli

hallerde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

Sözlü sınavlar tutanakla tespit edilir. Sınav evrakları en az iki yıl saklanır.”

“d) Üç Ders Sınavı: Mezuniyet aşamasına gelmiş, üç ve üçün altında dersten başarısız

olan öğrencilere her yarıyılın sonunda dersin açıldığı döneme bakılmaksızın dersleri almak

kaydıyla üç ders sınav hakkı verilir. Bu sınavın değerlendirilmesinde ara sınav notu hesaba ka-

tılmaz. Bu sınavda asgari geçer not 100 üzerinden 60 puandır.”
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 16)

MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları

Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin 2.2.7 nci maddesinin birinci paragrafında yer

alan “maddesinin birinci fıkrasındaki” ibaresi “ve 7 nci maddelerinin birinci fıkralarındaki”

şeklinde değiştirilmiş ve maddenin son paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf

eklenmiştir.

“Emeklilik şirketleri 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Yatırım Sistemi Kanununun Ek 2 nci maddesi kapsamında işverenin düzenlediği emeklilik söz-

leşmesiyle emeklilik planına dahil edilen çalışanlara ilişkin olarak; çalışanın imza örneği hariç

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki bilgileri, teyit belgelerine gerek olmaksızın,

almak suretiyle işlem yapabilirler. İşverenin çalışanları adına sağladığı kimlik bilgileri İçişleri

Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı

üzerinden tamamlanabilir. Bu kapsamdaki işlemlerle ilgili olarak ikinci paragrafta yer alan hü-

kümler uygulanabilir ve bu sözleşmelerin onaylanmasında hizmet riski ile Yönetmeliğin 20 nci

maddesinde yer alan tedbirler göz önünde bulundurulur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.2.11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“2.2.11. Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarına İlişkin İşlemler

Yükümlüler, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sis-

temleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun;

a) 20 nci maddesi kapsamında elektronik paranın teminine yönelik işlemlerde,

-  Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı üçyüz TL’yi,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/7/2013 28704

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 10/9/2013 28761
2- 3/11/2013 28810
3- 19/8/2014 29093
4- 15/9/2015 29476
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- Yeniden yükleme imkanı bulunmaması halinde, elektronik olarak saklanan fon tutarı

yediyüzelli TL’yi,

- Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme tutarı bir ay içinde yediyüzelli TL’yi

ve her halükarda bakiyesi yediyüzelli TL’yi,

b) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında elektronik haberleşme

hizmetleri aracılığıyla sunulan ödeme hizmetine (mobil ödeme hizmeti) ilişkin işlemlerde ise, 

- Bir seferlik işlem tutarı üçyüz TL’yi, 

- Aylık işlem tutarı yediyüzelli TL’yi,

aşmayan ve sadece mal ve hizmet alımında kullanım amaçlı elektronik para ihracında

ve ödeme hizmetlerinde kimlik tespiti yapmayabilirler.

Belirtilen tutarların üzerinde elektronik para ihracını müşteri ile yüz yüze olmaksızın

münhasıran elektronik ortamda elektronik bir hesap üyeliği vasıtasıyla gerçekleştiren yüküm-

lülerce;

- Gerçek kişi müşterinin elektronik ortamda alınan başvurusunda, kimliğe ilişkin bilgi-

lerin (Adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı

uyruklular için yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel

Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edil-

mesi,

- Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişi müşterinin elektronik ortamda alınan başvurusunda,

tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin kimliğe ilişkin bilgilerinin gerçek kişilerdeki usule göre teyit

edilmesi, tüzel kişiye ilişkin bilgilerin ise (tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi

kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Gelir İdaresi

Başkanlığı veya bu bilgilere ilişkin merkezi kayıt tutan diğer kurumların veri tabanları üzerin-

den tescil belgeleri ve kayıtların sorgulanması suretiyle teyit edilmesi,

- Tüm tahsilat ve ödemelerin, kimlik bilgileri teyit edilerek üyeliği kabul edilmiş kişinin

kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabı veya kredi kartı hesabı vasıtasıyla yapılması,

koşuluyla müşterinin kimlik bilgilerinin Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddesindeki usul

çerçevesinde teyidi ile imza örneği alınması zorunlu değildir. 

6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında,

ödeme kuruluşu tarafından temin edilen terminal aracılığıyla gerçekleştirilen ödeme hizmetinde

(sanal terminal hizmeti), ödeme kuruluşunun müşterileri bakımından ikinci paragrafta yer alan

tedbirler tutar gözetilmeksizin uygulanabilir. 

Bu maddedeki işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler

ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca birinci paragraf

kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin du-

rumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıt-

ların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aĢağıda belirtilen tarih de yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. 

No. 89   45500  Soma/MANĠSA 

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

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

2 - Ġhale konusu hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

Ġhale 

Kayıt No Dosya No 

Ġhale Tarih 

ve Saati Süre 

ELĠ Müessese Müdürlüğüne ait 

Kriblaj Tesislerinin çalıĢtırılması 

hizmeti alım iĢi 

2017/44602 2017 - 0127 
21.02.2017 

14:00 

365 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : TKĠ Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Müdürlüğü  

(Soma/MANĠSA)‘dır. 

c) ĠĢin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü  : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89   45500 

Soma/MANĠSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karĢılığı aynı adresten 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 892/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTARDA 146 KALEM LAB. CAM VE DĠĞER MALZEME ALIMI 

ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

ĠKN: 2017/46809 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

MithatpaĢa Cad. No: 14   06100 - YeniĢehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif cins ve miktarda 146 kalem Cam ve Diğer 

Malzeme. 

b) Teslim yeri : Ankara ġeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut / 

Ankara 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip iĢe baĢlama 

tarihinden itibaren en geç 45 (KırkbeĢ) takvim günü. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 16.02.2017, Saat 14.00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı MithatpaĢa Caddesi No: 14   06100 - YeniĢehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanı, KDV. dahil TL. 50,00 (Elli Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir.  

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler. 16.02.2017, saat 14.00‘e kadar MithatpaĢa Caddesi No. 14 (06100) 

YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 908/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Melikgazi Belediye Başkanlığından:  

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Küçükali Mahallesinde geçici 5.ada B blok olmak üzere brüt 

142 m² 52 daire+brüt 235,02 m² 4 adet dükkan inĢaatı 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. 

Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır. 

Ġli : Kayseri, 

Ġlçesi : Melikgazi,  

Semti : Küçükali,  

Pafta Ada/Parsel : Geçici 5. ada  

1 - Ġhale 28.02.2017 tarihinde Salı günü saat 14:30‘da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci 

Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.  

2 - Bu iĢin muhammen bedeli 7.121.834,47 TL. (yedimilyonyüzyirmibirbin 

sekizyüzotuzdörtlirakırkyedikuruĢ) dır. 

(Bu bedel inĢaat maliyet toplamıdır.) 

3 - Ġstekliler, Ġhaleye Katılmak için ġartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;  

A - Kanuni ikametgahı olması,  

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi,  

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi;  

a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret 

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

b) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,  

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 

Sirküleri; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,  

F - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi vermesi,  

G - Bu iĢin ihale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

Ekonomik kriterler; 

H - Ġstekliler geçici teminat olarak muammen bedelin % 3 ü oranında geçici teminat 

vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür. 
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I - Ġlk ilan tarihinden sonra alınmıĢ Muhammen bedelin %10 undan az olmamak üzere 

kullanılmamıĢ nakit kredisini veya kullanılmamıĢ teminat mektubu kredisini yada serbest 

mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu 

Ġ - Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri ve ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

J - Ġsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına 

dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin Ġdareye ibraz edilmesi. 

K - Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin Ġdareye 

ibraz edilmesi. 

ĠĢ deneyim belgeleri; 

L - Ġsteklinin son 15 (onbeĢ) yıl içinde yurt içinde veya yurt dıĢında, kamu veya özel 

sektörde muhammen bedelinin (en az % 80‘i oranında gerçekleĢtirdiği veya en az % 80‘i oranında 

denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerde, 

ilgili deneyimi gösteren ve iĢin muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere tek sözleĢmeye 

iliĢkin iĢ deneyim belgesi 

M - Muhammen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

III B sınıfı son onbeĢ yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ ĠĢ Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden 

istekli adına verilen özel veya kamu bina inĢaatı iĢine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden 

alınmıĢ bina inĢaatına ait ĠĢ Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. 

N - Benzer iĢe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; ĠnĢaat Mühendisliği 

Mimarlık‘tır.  

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya 

mimarların en az beĢ yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis 

olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kiĢiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.  

O - Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge.  

Ö - Ġhale konusu iĢte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıĢtırılabilir. Ancak iĢin tamamı alt 

yüklenicilere yaptırılamaz. 

P - Ġdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir. 

Yüklenici, Ġdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği 

tarihten itibaren aĢağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iĢ programına göre iĢ yerinde 

bulundurmak zorundadır. 
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Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 

1 ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ VEYA MĠMAR   

1 ĠNġAAT TEKNĠKERĠ   

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iĢ programına 

göre iĢ baĢında bulundurmadığı takdirde; 

 

1- (Mesleki unvan) için TL/Gün 

 MÜHENDĠS & MĠMAR 200 

 TEKNĠKER 100 

 

Ceza uygulanır 

4 - Ġhale ġartname, SözleĢme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel DönüĢüm 

Müdürlüğü adresinde görülebilir. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmıĢ makbuz karĢılığında aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur 

5 - Ġhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.  

6 - Ġstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü 

ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel DönüĢüm Müdürlüğüne verilmesi 

Ģarttır.  

7 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde, 

Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır.  

8 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir.  

9 - Ekte sözleĢmede gösterilen pursantaj tablosuna göre inĢaat üzerinden tapu devirleri Ģu 

Ģekilde yapılacaktır. 

• ĠnĢaat % 20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır. 

• Pursantaj oranına göre inĢaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar 

kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20 

sini içeride tutularak tapu devri yapılmayacaktır. 

• ĠnĢaatın tamamının geçici kabulü yapılınca % 90 tapu devri yapılacaktır. 

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır. 

• Blok 24 ayda tamamlanacaktır. 

• Fenni yönden çalıĢılamayacak günler süre hesabına katılmıĢ olup ilave süre 

verilmeyecektir 

• Kentsel dönüĢüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare 

tarafından yapılacaktır. 

Ġlan olunur. 776/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Melikgazi Belediye Başkanlığından: 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Küçükali Mahallesinde geçici 5.ada A blok olmak üzere brüt 

142 m² 56 daire+brüt 235,02 m² 4 adet dükkan inĢaatı 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. 

Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır. 

Ġli : Kayseri,  

Ġlçesi : Melikgazi,  

Semti : Küçükali,  

Pafta Ada/Parsel : Geçici 5.ada  

1 - Ġhale 28.02.2017 tarihinde Salı günü saat 14:30 da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci 

Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.  

2 - Bu iĢin muhammen bedeli 7.578.910,33 TL. (yedimilyonbeĢyüzyetmiĢsekizbin 

dokuzyüzonlira, otuzüçkuruĢ)dır.  

(Bu bedel inĢaat maliyet toplamıdır.) 

3 - Ġstekliler, Ġhaleye Katılmak için ġartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;  

A - Kanuni ikametgahı olması,  

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi,  

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi;  

a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret 

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

b) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,  

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 

Sirküleri; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,  

F - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi vermesi,  

G - Bu iĢin ihale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

Ekonomik kriterler; 

H - Ġstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat 

vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür. 
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I - Ġlk ilan tarihinden sonra alınmıĢ Muhammen bedelin %10 undan az olmamak üzere 

kullanılmamıĢ nakit kredisini veya kullanılmamıĢ teminat mektubu kredisini yada serbest 

mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu 

Ġ - Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri ve ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

J - Ġsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına 

dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin Ġdareye ibraz edilmesi. 

K - Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin Ġdareye 

ibraz edilmesi. 

ĠĢ deneyim belgeleri; 

L - Ġsteklinin son 15 (onbeĢ) yıl içinde yurt içinde veya yurt dıĢında, kamu veya özel 

sektörde muhammen bedelinin (en az % 80‘i oranında gerçekleĢtirdiği veya en az % 80‘i oranında 

denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerde, 

ilgili deneyimi gösteren ve iĢin muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere tek sözleĢmeye 

iliĢkin iĢ deneyim belgesi 

M - Muhammen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

III B sınıfı son onbeĢ yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ ĠĢ Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden 

istekli adına verilen özel veya kamu bina inĢaatı iĢine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden 

alınmıĢ bina inĢaatına ait ĠĢ Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. 

N - Benzer iĢe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; ĠnĢaat Mühendisliği 

Mimarlık‘tır.  

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya 

mimarların en az beĢ yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis 

olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kiĢiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.  

O - Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge.  

Ö - Ġhale konusu iĢte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıĢtırılabilir. Ancak iĢin tamamı alt 

yüklenicilere yaptırılamaz. 

P - Ġdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir. 

Yüklenici, Ġdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği 

tarihten itibaren aĢağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iĢ programına göre iĢ yerinde 

bulundurmak zorundadır. 
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Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 

1 ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ VEYA MĠMAR   

1 ĠNġAAT TEKNĠKERĠ   

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iĢ programına 

göre iĢ baĢında bulundurmadığı takdirde; 

 

1 - (Mesleki unvan) için TL/Gün 

 MÜHENDĠS & MĠMAR 200 

 TEKNĠKER 100 

 

Ceza uygulanır. 

4 - Ġhale ġartname, SözleĢme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel DönüĢüm 

Müdürlüğü adresinde görülebilir. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmıĢ makbuz karĢılığında aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur 

5 - Ġhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.  

6 - Ġstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü 

ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel DönüĢüm Müdürlüğüne verilmesi 

Ģarttır.  

7 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde, 

Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır.  

8 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir.  

9 - Ekte sözleĢmede gösterilen pursantaj tablosuna göre inĢaat üzerinden tapu devirleri Ģu 

Ģekilde yapılacaktır. 

• ĠnĢaat % 20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır. 

• Pursantaj oranına göre inĢaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar 

kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20 

sini içeride tutularak tapu devri yapılmayacaktır. 

• ĠnĢaatın tamamının geçici kabulü yapılınca % 90 tapu devri yapılacaktır. 

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır. 

• Blok 24 ayda tamamlanacaktır. 

• Fenni yönden çalıĢılamayacak günler süre hesabına katılmıĢ olup ilave süre 

verilmeyecektir 

Kentsel dönüĢüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare 

tarafından yapılacaktır. 

Ġlan olunur. 777/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Şirinköy Köyü Çayeli-RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 13.000.000 kg. YaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğü/ġirinköy Köyü Çayeli-RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.02.2017 günü saat 14:00'e kadar Musadağı Çay 

Fabrikası Müdürlüğü ġirinköy Köyü Çayeli/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri 

veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 864/1-1 

—— • —— 

3500 ADET KULPLU KOVA SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin‘de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

ĠĢletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 3500 adet 42 litrelik (25 kg kapasiteli) kulplu kova ve 

kapağı+montaj çemberi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

ġartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF ĠĢletme Müdürlüğünden 

50 TL bedel ile temin edilebilir. ġartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin ġubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine ĠletiĢim 

bilgileri, vergi dairesi ve numarasının iĢlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması 

durumunda isteklilere Ģartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9352 

nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

Ġhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve Ģartlar Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

Ġhale tarihi 16 ġubat 2017 günü saat 14.30 olup; Ġsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını AAF ĠĢletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu Ġhale Toprak Mahsulleri Ofisi Ġhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 813/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Millî Savunma Bakanlığından: 

AB UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

1. GENEL: 

Millî Savunma Bakanlığı merkez teĢkilatında çalıĢtırılmak üzere, 05 Kasım 2013 tarih ve 

28812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bakanlıklar ve BaĢbakanlık Bağlı KuruluĢları Avrupa 

Birliği Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre, 8 (sekiz) AB Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

2. ÖĞRENĠM DALLARI VE KONTENJANLAR: 

a. AB Uzman Yardımcısı alınacak mezun olunan fakülteler, kadro adedi, derecesi, sözlü 

sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türleri ve taban puanı aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  

b. Adaylar baĢvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için 

aldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır. Atama yapılacak kadro sayısının 

en fazla 4 (dört) katı kadar aday giriĢ sınavına çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara iliĢkin 

liste, puanı en yüksek adaydan baĢlamak suretiyle düzenlenecektir. Bunlardan son sıradaki adayla 

aynı puanı alan adaylar da giriĢ sınavına çağrılacaktır. 

 

Mezun Olunan 

Fakülte 

Kadro 

Adedi Derecesi 

Sözlü Sınava 

Çağrılacak 

Aday Sayısı KPSS Puan Türü 

Taban 

Puan 

Hukuk, Siyasal 

Bilgiler, Ġktisat, 

ĠĢletme, Ġktisadi 

ve Ġdari Bilimler 

Fakülteleri 

8 9 32 

KPSSP33, 

KPSSP74, 

KPSSP82, 

KPSSP114 

70 

Toplam 8  32   

 

3. SINAVA BAġVURU ġARTLARI: 

GiriĢ sınavına katılmak isteyenlerde aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve özel Ģartları 

taĢımak, 

b. En az dört yıllık lisans eğitimi veren, tabloda belirtilen fakültelerden veya bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdıĢındaki öğretim 

kurumlarından son baĢvuru tarihi itibariyle mezun olmak, 

c. 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle, 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak (01 Ocak 1982 ve daha 

sonra doğmuĢ olanlar), 

ç. Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığı (ÖSYM) tarafından 22 ve 29 Mayıs 

2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre tabloda belirtilen 

puan türlerinden 70 ve daha üzeri puan almıĢ olmak, 

d. Son baĢvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamıĢ olmak kaydıyla YDS/e-YDS 

ingilizce dilinden en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası 

geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 2 ġubat 2017 – Sayı : 29967 

 

e. KPSS puanı en yüksek adaydan baĢlanmak suretiyle sınava baĢvuran adaylar arasında 

yapılacak sıralamaya göre baĢvurusu kabul edilenlerden tabloda belirtilen kadro sayısının 4 katı 

kadar aday içinde bulunmak. (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava 

çağrılacaktır.) 

f. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibariyle askerlik durumu bakımından; 

askerlikle iliĢkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiĢ olmak, ertelenmiĢ veya muaf tutulmuĢ 

olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ olmak), 

g. Milli güvenliğe tehdit oluĢturduğu tespit edilen yapı, oluĢum veya gruplara ya da terör 

örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak, 

ğ. Ġlanda belirtilen niteliklere sahip olmak, 

h. BaĢvuruyu süresi içerisinde yapmıĢ olmak. 

ı. 11 Kasım 2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Türk Silahlı 

Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği 

Yönetmeliği‖ gereğince; 

Sevk edilecekleri, Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık KuruluĢları 

listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "TSK'da Devlet Memur 

Olur" kararlı raporu almıĢ olmak, 

i. BaĢarılı olan adayların, güvenlik soruĢturması sonucu olumlu olmak ve göreve 

baĢlamalarında bir sakınca bulunmamak. 

4. BAġVURU ġEKLĠ VE GEREKLĠ BELGELER: 

a. AB Uzman Yardımcılığı sınavı için baĢvurular, 02 ġubat 2017 tarihinden 06 Mart 2017 

günü mesai bitimine (saat 17.30) kadar yapılabilecektir. 

b. BaĢvurular, www.msb.gov.tr resmi internet adresiüzerinden baĢvuru formunun 

doldurulması suretiyle yapılacaktır. ġahsen, posta yolu, dilekçe veya diğer Ģekilde yapılacak 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, öncelikle elektronik ortamda www.msb.gov.tr resmi 

internet adresindeki Aday GiriĢ Ekranına giriĢ yaparak, BaĢvuru Formu'nu doldurmak suretiyle 

baĢvuru iĢlemlerine baĢlayacaklardır.  

c. BaĢvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adayların 

yazıĢma/e-posta adresleri, telefon numaraları, ikamet adresi, posta kodu vb.) tam ve doğru olarak 

doldurulmalıdır. 

ç. BaĢvuru formunu doldurmayı müteakip ―BaĢvurumu Kaydet‖ sekmesine basıldığında 

baĢvuru tamamlanmıĢ olacak ve açılacak sayfada baĢvuruyla ilgili bilgiler (aday numası vb.) yer 

alacaktır. Bu sayfanın çıktısının alınması adayın faydasına olacaktır. Bilgi güncelleme 

iĢlemlerinde aday numarası kullanılacaktır. 

d. Adaylara yapılacak tebligatlar/duyurular www.msb.gov.tr resmi internet adresi 

üzerinden yapılacaktır. (Ayrıca adaylara, iĢlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-

posta adresine mesaj ve/veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.)  

e. BaĢvuru Formunda doldurulan bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek 

hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur. Verilen bilgilerinde eksik ve hata olduğu tespit 

edilenlerin baĢvuruları iĢleme alınmayacaktır. 
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f. BaĢvurusu kabul edilerek GiriĢ (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar 

www.msb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek tarihler arasında aĢağıda istenen 

belgeleri Memur ve ĠĢçi Dairesi BaĢkanlığına (Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim edeceklerdir. 

Ġstenen belgeler; 

(1) AB Uzman Yardımcılığı GiriĢ Sınavı Formu (Elektronik ortamda eksiksiz 

hazırlanacak), 

(2) Nüfus cüzdanı fotopisi, 

(3) Yüksek öğrenim diploması ya da çıkıĢ belgesinin aslı ve fotokopisi (Yabancı 

üniversitelerden alınmıĢ olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi 

gerekmektedir.), 

(4) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

(5) Son baĢvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamıĢ olmak kaydıyla YDS/e-YDS 

Ġngilizce dilinden en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası 

geçerliliği bulunan bir belge, 

(6) Kendi el yazısı ile yazılmıĢ özgeçmiĢi (Bir sayfayı geçmeyecektir.), 

(7) Ġki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiĢ). 

(8) Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar 

tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı 

önlü olacak Ģekilde 4 (dört) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan 

fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf 

yapıĢtırılmayacaktır. Form imzalı olarak kayıt kabul aĢamasında teslim edilecektir. (Dosyaya 

takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) 

g. Ġstenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen, eksik bilgi bulunan ve gerekli 

nitelikleri taĢımadığı tespit edilen baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu adayların 

yerine, sırasıyla en yüksek KPSS puanına sahip diğer adaylar çağrılacaktır. 

5. SINAV ġEKLĠ VE KONULARI: 

GiriĢ sınavı, sözlü sınav Ģeklinde yapılacaktır. GiriĢ Sınavı Kurulu tarafından adaylar; 

a. Mezun oldukları bölüm, yabancı dil ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki 

bilgi düzeyi, 

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d. Genel yetenek ve genel kültürü, 

e. Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. Komisyon, a. fıkrasını 

50 (elli) puan, diğer fıkralarda yazılı özelliklerin her birini 10 (on) puan üzerinden 

değerlendirilecek ve verilen puanları ayrı ayrı tutanağa geçirecektir. Bunun dıĢında herhangi bir 

kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, Kurul baĢkan ve üyelerinin 

yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiĢ) olması 

Ģarttır. 
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6. DEĞERLENDĠRME: 

a. BaĢarı puanı, adayın KPSS puanı ile sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak 

hesaplanır. Sınav puanlarının eĢitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer 

alır. 

b. Sınav sonuçlarına; sınav sonuçlarının ilanından itibaren, yedi gün içinde MSB Memur 

ve ĠĢçi Dairesi BaĢkanlığında olacak Ģekilde dilekçe ile itiraz edilebilir. Ġtirazlar, bu sürenin 

bitiminden itibaren Kurul tarafından yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. Ġtiraz süresi 

içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

c. GiriĢ (sözlü) sınavı sonucunda asil ve yedek adayların isim listesi (8 asil, 4 yedek), 

www.msb.gov.tr resmi internet adresinde ilan edilecek, ayrıca sınav sonuçları asil ve yedek 

adaylara tebliğ edilir. 

ç. BaĢarılı olan asil/yedek adaylar hastaneye (rapor almak üzere) sevk edilecektir. 

d. GiriĢ (sözlü) sınavında 70 (yetmiĢ) ve üzerinde puan almıĢ olmak, sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teĢkil etmez. 

e. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya 

herhangi bir öncelik teĢkil etmez. 

f. BaĢvuru ve iĢlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmıĢ olsa dâhi iptal edilecektir. 

Bu kiĢiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine 

göre iĢlem yapılmak üzere, Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

g. Sınavda baĢarılı olanlardan; geçerli bir mazereti olmaksızın kendilerine bildirilen veya 

ilan edilen süre içinde müracaat etmeyenlerin, Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili 

Sağlık KuruluĢları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından TSK 

Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre "TSK'da Devlet Memuru Olur" kararlı raporu 

alamayanların ve yaptırılacak güvenlik soruĢturması sonucu olumlu olmayanların, atama iĢlemleri 

yapılmayacaktır. 

7. SINAV YERĠ VE TARĠHĠ: 

a. BaĢvuruların incelenmesi sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim 

listesi www.msb.gov.tr resmi internet adresinde tebliğ niteliğinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca 

tebligat gönderilmeyeceğinden resmi internet adresinin takip edilmesi önem arz etmektedir. 

b. Adayların, ilanda kendileri için planlanan gün ve saatte sınava iĢtirak için MSB 

Personel Genel Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresinde hazır olmaları gerekmektedir. 

ĠletiĢim Bilgileri: 

Ġrtibat Telefonu : (0 312) 402 61 00 

Adres : MSB Memur ve ĠĢçi Dairesi BaĢkanlığı Bakanlıklar/ANKARA 

Ġnternet Adresi : www.msb.gov.tr 907/1/1-1 
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Millî Savunma Bakanlığından: 

MĠLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

1. GENEL: 

Millî Savunma Bakanlığı merkez teĢkilatında çalıĢtırılmak üzere, 27 Eylül 2013 tarih ve 

28778 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine 

göre, 7 (yedi) Millî Savunma Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

2. ÖĞRENĠM DALLARI VE KONTENJANLAR: 

a. Millî Savunma Uzman Yardımcısı alınacak mezun olunan fakülteler, kadro adedi, 

derecesi, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türleri ve taban puanı aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir. 

b. Adaylar baĢvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için 

aldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır. Atama yapılacak kadro sayısının 

4 (dört) katı kadar aday giriĢ sınavına çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara iliĢkin liste, 

puanı en yüksek adaydan baĢlamak suretiyle düzenlenecektir. Bunlardan son sıradaki adayla aynı 

puanı alan adaylar da giriĢ sınavına çağrılacaktır. 

 

Mezun Olunan 

Fakülte 

Kadro 

Adedi Derecesi 

Sözlü Sınava 

Çağrılacak 

Aday Sayısı KPSS Puan Türü 

Taban 

Puan 

Hukuk, Siyasal 

Bilgiler, Ġktisat, 

ĠĢletme, Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakülteleri  

7 9 28 

KPSSP53, 

KPSSP74, 

KPSSP92, 

KPSSP101, 

KPSSP114 

70 

Toplam 7  28   

 

3. SINAVA BAġVURU ġARTLARI: 

GiriĢ sınavına katılmak isteyenlerde aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve özel Ģartları 

taĢımak, 

b. En az dört yıllık lisans eğitimi veren, tabloda belirtilen fakültelerden veya bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdıĢındaki öğretim 

kurumlarından son baĢvuru tarihi itibariyle mezun olmak,  

c. 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle, 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak (01 Ocak 1982 ve daha 

sonra doğmuĢ olanlar),  

ç. Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığı (ÖSYM) tarafından 22 ve 29 Mayıs 

2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre tabloda belirtilen 

puan türlerinin herhangi birinden 70 ve daha üzeri puan almıĢ olmak, 
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d. KPSS puanı en yüksek adaydan baĢlanmak suretiyle sınava baĢvuran adaylar arasında 

yapılacak sıralamaya göre baĢvurusu kabul edilenlerden tabloda belirtilen kadro sayısının 4 katı 

kadar aday içinde bulunmak. (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava 

çağrılacaktır.) 

e. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibariyle askerlik durumu bakımından; 

askerlikle iliĢkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiĢ olmak, ertelenmiĢ veya muaf tutulmuĢ 

olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ olmak),  

f. Milli güvenliğe tehdit oluĢturduğu tespit edilen yapı, oluĢum veya gruplara ya da terör 

örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak. 

g. Ġlanda belirtilen niteliklere sahip olmak, 

ğ. BaĢvuruyu süresi içerisinde yapmıĢ olmak. 

h. 11 Kasım 2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Türk Silahlı 

Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği 

Yönetmeliği‖ gereğince; 

Sevk edilecekleri Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık KuruluĢları 

listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "TSK'da Devlet Memuru 

Olur" kararlı raporu almıĢ olmak, 

ı. BaĢarılı olan adayların, güvenlik soruĢturması sonucu olumlu olmak ve göreve 

baĢlamalarında bir sakınca bulunmamak.  

4. BAġVURU ġEKLĠ VE GEREKLĠ BELGELER: 

a. Millî Savunma Uzman Yardımcılığı sınavı için baĢvurular, 02 ġubat 2017 tarihinden 06 

Mart 2017 günü mesai bitimine (saat 17.30) kadar yapılabilecektir. 

b. BaĢvurular, www.msb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden baĢvuru formunun 

doldurulması suretiyle yapılacaktır. ġahsen, posta yolu, dilekçe veya diğer Ģekilde yapılacak 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, öncelikle elektronik ortamda www.msb.gov.tr resmi 

internet adresindeki Aday GiriĢ Ekranına giriĢ yaparak, BaĢvuru Formu'nu doldurmak suretiyle 

baĢvuru iĢlemlerine baĢlayacaklardır. 

c. BaĢvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adayların 

yazıĢma/e-posta adresleri, telefon numaraları, ikamet adresi, posta kodu vb.) tam ve doğru olarak 

doldurulmalıdır. 

ç. BaĢvuru formunu doldurmayı müteakip ―BaĢvurumu Kaydet‖ sekmesine basıldığında 

baĢvuru tamamlanmıĢ olacak ve açılacak sayfada baĢvuruyla ilgili bilgiler (aday numası vb.) yer 

alacaktır. Bu sayfanın çıktısının alınması adayın faydasına olacaktır. Bilgi güncelleme 

iĢlemlerinde aday numarası kullanılacaktır. 

d. Adaylara yapılacak tebligatlar/duyurular www.msb.gov.tr resmi internet adresi 

üzerinden yapılacaktır. (Ayrıca adaylara, iĢlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-

posta adresine mesaj ve/veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.) 
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e. BaĢvuru Formunda doldurulan bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek 

hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur. Bilgilerinde eksik ve hata olduğu tespit edilenlerin 

baĢvuruları iĢleme alınmayacaktır. 

f. BaĢvurusu kabul edilerek GiriĢ (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar 

www.msb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek tarihler arasında aĢağıda istenen 

belgeleri Memur ve ĠĢçi Dairesi BaĢkanlığına (Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim edeceklerdir. 

Ġstenen belgeler; 

(1) Millî Savunma Uzman Yardımcılığı GiriĢ Sınavı Formu (Elektronik ortamda eksiksiz 

hazırlanacak), 

(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

(3) Yükseköğrenim diploması ya da çıkıĢ belgesinin aslı ve fotokopisi (Yabancı 

üniversitelerden alınmıĢ olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi 

gerekmektedir.), 

(4) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

(5) Varsa son baĢvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamıĢ olmak kaydıyla Ġngilizce 

dilinden YDS/e-YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge, 

(6) Kendi el yazısı ile yazılmıĢ özgeçmiĢi (Bir sayfayı geçmeyecektir.), 

(7) Ġki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiĢ). 

(8) Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar 

tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı 

önlü olacak Ģekilde 4 (dört) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan 

fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf 

yapıĢtırılmayacaktır. Form imzalı olarak teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer 

evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) 

g. Ġstenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen, eksik bilgi bulunan ve gerekli 

nitelikleri taĢımadığı tespit edilen baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu adayların 

yerine, sırasıyla en yüksek KPSS puanına sahip diğer adaylar çağrılacaktır. 

5. SINAV ġEKLĠ VE KONULARI: 

GiriĢ sınavı, sözlü sınav Ģeklinde yapılacaktır. Sınav Komisyonu tarafından adaylar; 

a. Mezun oldukları bölüm ile Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki bilgi düzeyi, 

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d. Genel yetenek ve genel kültürü, 

e. Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,  

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. Komisyon, a. fıkrasını 

50 (elli) puan, diğer fıkralarda yazılı özelliklerin her birini 10 (on) puan üzerinden 

değerlendirecek ve verilen puanları ayrı ayrı tutanağa geçirecektir. Bunun dıĢında herhangi bir 

kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, Komisyon baĢkan ve 

üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiĢ) 

olması Ģarttır. 
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6. DEĞERLENDĠRME: 

a. BaĢarı puanı, adayın KPSS puanı ile sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak 

hesaplanır. Sınav puanlarının eĢitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer 

alır. 

b. Sınav sonuçlarına; sınav sonuçlarının ilanından itibaren, yedi iĢ günü içinde MSB 

Memur ve ĠĢçi Dairesi BaĢkanlığında olacak Ģekilde dilekçe ile itiraz edilebilir. Ġtirazlar, bu 

sürenin bitiminden itibaren Komisyon tarafından en fazla on iĢ günü içinde incelenerek karara 

bağlanır ve kararlar kesindir. Ġtiraz süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

c. GiriĢ (sözlü) sınavı sonucunda asil ve yedek adayların isim listesi (7 asil, 3 yedek), 

www.msb.gov.tr resmi internet adresinde ilan edilecek, ayrıca sınav sonuçları sözlü sınava giren 

tüm adaylara yazılı olarak bildirilecektir.  

ç. BaĢarılı olan asil/yedek adaylar hastaneye (rapor almak üzere) sevk edilecektir. 

d. GiriĢ (sözlü) sınavında 70 (yetmiĢ) ve üzerinde puan almıĢ olmak, sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teĢkil etmez. 

e. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya 

herhangi bir öncelik teĢkil etmez. 

f. BaĢvuru ve iĢlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmıĢ olsa dâhi iptal edilecektir. 

Bu kiĢiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine 

göre iĢlem yapılmak üzere, Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

g. Sınavda baĢarılı olanlardan; geçerli bir mazereti olmaksızın kendilerine bildirilen veya 

ilan edilen süre içinde müracaat etmeyenlerin, Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili 

Sağlık KuruluĢları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından TSK 

Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre "TSK'da Devlet Memuru Olur" kararlı raporu 

alamayanların ve yaptırılacak güvenlik soruĢturması sonucu olumlu olmayanların, atama iĢlemleri 

yapılmayacaktır. 

7. SINAV YERĠ VE TARĠHĠ: 

a. BaĢvuruların incelenmesi sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim 

listesi www.msb.gov.tr resmi internet adresinde tebliğ niteliğinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca 

tebligat gönderilmeyeceğinden resmi internet adresinin takip edilmesi önem arz etmektedir. 

b. Adayların, ilanda kendileri için planlanan gün ve saatte sınava iĢtirak için MSB 

Personel Genel Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresinde hazır olmaları gerekmektedir. 

ĠletiĢim Bilgileri: 

Ġrtibat Telefonu : (0 312) 402 61 00 

Adres : MSB Memur ve ĠĢçi Dairesi BaĢkanlığı Bakanlıklar/ANKARA 

Ġnternet Adresi : www.msb.gov.tr 907/2/1-1 
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel Ģartlara haiz olmaları 

gerekmektedir. 

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. 

MÜRACAATTA ĠSTENEN BELGELER VE BAġVURU YERĠ: 

1 - PROFESÖR KADROLARI ĠÇĠN: 

- Adaylar Personel Daire BaĢkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiĢ, yayın listesi, 

doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık 

belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim 

edeceklerdir. Ayrıca, ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin 17. maddesi 

gereğince yayın listelerinde baĢlıca araĢtırma eserlerini belirteceklerdir. 

2 - DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN: 

- Adaylar, Personel Daire BaĢkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiĢ, yayın 

listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek 

lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) 

dosya halinde teslim edeceklerdir. 

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN: 

- 2547 Sayılı Kanun‘un 23. maddesinde belirtilen Ģartlara haiz adayların, Dilekçe 

(Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiĢ, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, 

öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 

takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.  

SON BAġVURU TARĠHĠ: 

Ġlanımızın Resmi Gazete‘de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. 

 

TIP FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adedi Der. 

 

Genel Cerrahi  Doçent 1 1 

Yanık merkezinde klinik sorumlusu 

olarak çalıĢmıĢ,  yanık travması 

konusunda uluslararası bilimsel 

çalıĢmaları olmak ve robotik cerrahi 

sertifikası olmak, 

Göz Hastalıkları  Yrd. Doç. 1 1 

Pterjium tedavisinde cerrahi yöntemleri 

karĢılaĢtırılması konusunda çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak, 
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FEN FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adedi Der. 

 
Organik Kimya  Doçent 1 1 

Asimetrik sentez alanında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak, 

Fiziko Kimya  Profesör 1 1 

Floresans özelliği olan bileĢiklerin 

fotofiziksel özelliklerinin incelemesi 

konusunda bilimsel çalıĢmaları olmak, 

KAZIM KARABEKĠR EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adedi Der. 

 

Fizik Eğitimi Doçent 1 1 

Doçent unvanını fizik alanında almıĢ, 

süperiletken ince filimlerde akı çivileme 

konusunda doktora yapmıĢ olmak, 

Fransız Dili 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

19. yüzyıl Fransız Ģiiri üzerine çalıĢma 

yapmıĢ olmak, 

AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adedi Der. 

 

ĠĢletme Bölümü Doçent 1 1 

Doçentlik derecesini yönetim biliĢim 

sistemleri alanında almıĢ, bilgi güvenliği 

alanında çalıĢmıĢ olmak, 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı 
 

Adedi Der   

Din Sosyoloji Profesör 1 1   

    
  

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı 
 

Adedi Der.   

Mekanik(Makine) Yrd. Doç. 1 1 

Yüzey iĢlemlerinin çeki ve bası aĢırı 

yükleri altındaki yorulma davranıĢı 

üzerine etkileri konusunda doktora 

yapmıĢ olmak, 

TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET KONSERVATUARI 

Anabilim Dalı 
 

Adedi Der.   

Türk Sanat Müziği Yrd. Doç. 1 3 

Müzik eğitimi öğrencilerinin piyano 

eserlerini ezbere çalma baĢarılarında 

analitik ezberleme yaklaĢımın etkinliği 

Konusun da doktora yapmıĢ olmak, 
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BaĢvurular ilanın Resmi Gazete‘de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür. 

Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

5772 sayılı Kanunla değiĢtirilen 23. maddesi ile ―NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi‘nde öngörülen puanları sağlamıĢ olmaları 

Ģartıyla; 

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna baĢvuracak adayların; baĢvurdukları bölüm ve anabilim 

dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiĢ, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, 

yayın listesi, baĢvurdukları anabilim dalında yapmıĢ oldukları doktora belgesi (yurtdıĢından 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması) ve yabancı dil 

baĢarı belgesini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili 

Fakülte Dekanlığına, Ģahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Herhangi bir kamu kurumunda çalıĢanlar (daha önce çalıĢıp ayrılsalar dahi) çalıĢtığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz 

edeceklerdir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler. 

Duyurulur. 

 

BĠRĠMĠ BÖLÜMÜ 

ANABĠLĠM 

DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA 

Ġktisadi ve 

Ġdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

ĠliĢkiler 

Uluslararası 

ĠliĢkiler 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Orta Doğu, Kafkaslar ve 

uluslararası çevresel sorunlar 

konularında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Ġktisadi ve 

Ġdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

ĠliĢkiler 
Siyasi Tarih 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Amerika BirleĢik 

Devletleri‘ndeki sivil 

Toplum Örgütlerinin 

Türkiye‘deki faaliyetleri ve 

Avrupa‘daki Türkler 

konularında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Fen 

Edebiyat 

Fakültesi 

Doğu Dilleri 

ve 

Edebiyatları 

Japon Dili ve 

Edebiyatı 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Japonca deyimler üzerine 

çalıĢmıĢ olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Temel 

Eğitim 

Bölümü 

Okul Öncesi 

Eğitimi 

Yardımcı 

Doçent 
2 1 

Çocuk GeliĢimi ya da Okul 

Öncesi Eğitimi alanında 

doktora yapmıĢ olmak. 
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Daire 

Başkanlığından:  

Hıdırlıktepe, Atıfbey, ĠsmetpaĢa Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Projesi Ankara BüyükĢehir 

Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı yasa kapsamında riskli 

alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı ―Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında 

Kanun‖ kapsamında Bakanlar Kurulu‘nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan 

ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 40. Maddesi ile 

5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara BüyükĢehir 

Belediye Encümenince onaylanmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 

 

Metruk Yapılar: 

SIRA 

NO 

ANALĠZ 

NO BĠNA SAHĠBĠ ADRES 

ANKARA BÜYÜKġEHĠR 

BELEDĠYESĠ ENCÜMEN 

KARAR TARĠH VE SAYI 

1 Ġ235 
DURKIZ 

KARAKAYA 

HACI BAYRAM 

MAHALLESĠ AYKUT 

SOKAK NO: 3 

ALTINDAĞ / ANKARA 

19.01.2017 - 122/423 

2 777 

SALĠH 

GÜNDÜZ 

VRS. 

YILDIRIM BEYAZIT 

MAHALLESĠ 775. (4.) 

SOKAK NO: 9-9/A 

ALTINDAĞ / ANKARA 

19.01.2017 - 127/432 

 910/1-1 

————— 

Hıdırlıktepe, Atıfbey, ĠsmetpaĢa Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Projesi; Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı yasa 

kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı ―Afet Riski Altındaki Alanların 

DönüĢtürülmesi Hakkındaki Kanun‖ kapsamında Bakanlar Kurulu‘nun 17.12.2012 tarih ve 4088 

sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı 

kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan 

kaldırılması Ankara BüyükĢehir Belediye Encümenince onaylanmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 

 

Metruk Yapılar: 

SIRA 

NO 

ANALĠZ 

NO BĠNA SAHĠBĠ ADRES 

ANKARA 

BÜYÜKġEHĠR 

BELEDĠYESĠ 

ENCÜMEN KARAR 

TARĠH VE SAYI 

1 21 - 22 

TÜRK SĠLAHLI 

KUVVETĠNĠ 

GÜÇLENDĠRME 

VAKFI 

YILDIRIM BEYAZIT 

MAHALLESĠ 774. (2.) 

SOKAK NO: 43-43/A 

ALTINDAĞ / ANKARA 

19.01.2017 - 131/428 

2 30 
ZÜHTÜ ULUER 

VRS. 

YILDIRIM BEYAZIT 

MAHALLESĠ 774. (2.) 

SOKAK NO: 39 

ALTINDAĞ / ANKARA 

19.01.2017 - 130/429 
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SIRA 

NO 

ANALĠZ 

NO BĠNA SAHĠBĠ ADRES 

ANKARA 

BÜYÜKġEHĠR 

BELEDĠYESĠ 

ENCÜMEN KARAR 

TARĠH VE SAYI 

3 32 

HASAN SEYMEN 

VRS. (N.AHMET 

SEYMEN ĠġT.) 

YILDIRIM BEYAZIT 

MAHALLESĠ 774. (2.) 

SOKAK NO: 52 

ALTINDAĞ / ANKARA 

19.01.2017 - 129/430 

4 152 MUSTAFA AKIN 

YILDIRIM BEYAZIT 

MAHALLESĠ 778. (10.) 

SOKAK NO: 3 

ALTINDAĞ/ ANKARA 

19.01.2017 - 128/431 

5 Ġ286 
HÜLYA SELVĠ 

(DUR) 

HACI BAYRAM 

MAHALLESĠ AKġEHĠR 

SOKAK NO: 13 

ALTINDAĞ / ANKARA 

19.01.2017 - 121/424 

6 Ġ288 
NECABĠ 

DAĞISTAN 

HACI BAYRAM 

MAHALLESĠ AKġEHĠR 

SOKAK NO: 13/A 

ALTINDAĞ / ANKARA 

19.01.2017 - 120/435 

7 Ġ490-Ġ491 
HATĠCE YÜCEL VE 

ĠġT. 

HACI BAYRAM 

MAHALLESĠ AKġEHĠR 

SOKAK NO: 29-27/A 

ALTINDAĞ / ANKARA 

19.01.2017 - 124/421 

8 Ġ501 
ÜNAL GÜRSOY VE 

ĠġT. 

HACI BAYRAM 

MAHALLESĠ ULUCAK 

SOKAK NO: 73 

ALTINDAĞ / ANKARA 

19.01.2017 - 123/422 

9 778-108 
SALĠH GÜNDÜZ 

VRS. 

YILDIRIM BEYAZIT 

MAHALLESĠ 775.(4.) 

SOKAK NO: 7-7/A VE 775. 

(4.) SOKAK NO: 9/B-9/C 

ALTINDAĞ / ANKARA 

19.01.2017 - 125/434 

10 924 GAĠDE FĠDAN 

YILDIRIM BEYAZIT 

MAHALLESĠ 771. (1.) 

SOKAK NO: 18 

ALTINDAĞ / ANKARA 

19.01.2017 - 126/433 

11 2891 AYLA KURT ĠġT. 

FATĠH MAHALLESĠ 

SERPMELER NO: 30-31 

ALTINDAĞ / ANKARA 

19.01.2017 - 134/425 

12 6958 HASAN AKBOĞA 

ENGÜRÜ MAHALLESĠ 

SERPMELER NO: 112 

ALTINDAĞ / ANKARA 

19.01.2017 - 133/426 

13 6993 
NEVĠN MOR 

(GÜLLÜ MOR) 

ENGÜRÜ MAHALLESĠ 

SERPMELER NO: 102/A 

ALTINDAĞ / ANKARA 

19.01.2017 - 132/427 

 911/1-1 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 2 ġubat 2017 – Sayı : 29967 

 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 919/1-1 
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 07/09/2016-3091 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin BANDIRMA ONYEDĠ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ 

Adı 
Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık 

Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Bandırma/BALIKESĠR 

Adresi 

Yeni Mah.ġehit Astsubay Mustaf 

Soner Varlık Caddesi No: 77 

Bandırma / BALIKESĠR 

Tel-Faks 0 266 717 01 17 

Posta Kodu 10300 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Berrin TURHAN  

Adresi 

Cumhuriyet Mah. Hastane Cad. 

Samanyolu Sit. E Blok D: 6 

Gemlik/BURSA 

 

T.C. Kimlik No. 23566487450  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8710332130  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Kantinciler Esnaf Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 16/220743  

6. Yasaklama 

Süresi 
1 Yıl 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 920/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

GEREKÇE RAPORU 

Artvin Ġli, Yusufeli Ġlçesi, Altıparmak (Barhal) Vadisi, Bakanlık Makamının 09.10.2014 

tarih ve 10064 sayılı Olur'u ile "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" ve 

"Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmiĢtir. 

2863 sayılı Kanunun 7. maddesinde yer alan "Tek yapı ölçeğindeki kültür ve tabiat 

varlıkları ile koruma alanlarına iliĢkin tescil kararları, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

maliklere tebliğ edilir." hükmü gereğince doğal sit alanı sınırları içerisinde özel mülkiyetleri 

bulunan maliklere tebligat yapılmıĢ ancak bazı maliklerin adreslerine ulaĢılamadığından tebligat 

yapılamamıĢtır. 

2863 sayılı Kanunun 7. maddesinde (Ek:8/102013-6498/l md.) "Sit alanlarının, tabiat 

varlıklarının ve tek yapı ölçeğinde tescil edilen taĢınmazlar da dâhil olmak üzere malikleri idarece 

tespit edilemeyen taĢınmazların tescil kararları. Resmi Gazete'de yayımlanır ve Bakanlığın 

internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur." hükmü bulunmaktadır. 

Artvin Ġli, Yusufeli Ġlçesi, Altıparmak (Barhal) Vadisi, Sürdürülebilir Koruma ve 

Kontrollü Kullanım Alanı ile Nitelikli Doğal Koruma Alanı içerisinde bulunan özel mülkiyete ait 

parsel listesi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.01.2017 - 159 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.01.2017 - 2463 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Boğazlıyan Ġlçesi, Özler Köyünde, Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

yerinde yapılan incelemelerde tespit edilen ve 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescile önerilen 

HöyükkıĢla Höyüğü ve Kaya Kilisesi ile Karacaoğlan Mağarası ve Nekropol alanı‘nın 2863 sayılı 

Yasa kapsamında tescil edilmesi için hazırlanan belgelerin ekte gönderildiği gereğinin yapılması 

hususunda Yozgat Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 27.10.2016 gün 1464 sayılı yazısı, konuya 

iliĢkin Kayseri Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 08.11.2016 tarih ve E.8860 sayılı;  

Boğazlıyan Kaymakamlığı, Yazı iĢleri Müdürlüğü‘nün 16.11.2016 gün ve E.2159 sayılı;  Yozgat 

Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü‘nün 22.11.2016 gün ve 1575 sayılı; 

Yozgat Valiliği, Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü‘nün 30.11.2016 gün ve E.6036535 

sayılı; Yozgat Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün 01.12.2016 tarih ve 

E.11593 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 

08.12.2016 gün ve E.441614 sayılı kurum görüĢ yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörünün 09.01.2017 tarih ve 146 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörünün 

açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Yozgat Ġli, Boğazlıyan Ġlçesi, Özler Köyünde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi ve özel 

mülkiyet adına kayıtlı, kararımız eki 1/25000 ölçekli harita üzerinde sınırları koordinatlı olarak 

gösterilmiĢ olan  ―HöyükkıĢla Höyüğü ve Kaya Kilisesi ile Karacaoğlan Mağarası ve Nekropol 

alanı‘‘nın, 2863 sayılı Yasa kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle I.derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine, sit alanının kapsadığı parselleri gösteren kararımız eki 1/5000 

ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna, söz konusu kadastral haritada da görüldüğü üzere, 

150 ada, 82,83,85,87,90,91,92 ile 151 ada, 95, 153 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine ― bir 

kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‘‘ 150 ada, 84,86 parsellerin tapu kütüğü beyanlar 

hanesine ― tamamı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‘‘ Ģerhinin ilgili kurumlarca verilmesine, sit 

alanında Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 

I.derece arkeolojik sitlere iliĢkin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢullarının geçerli 

olduğuna, alana iliĢkin ilgili kurumlar tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı Ġmar Planı 

hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.01.2017 - 159 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.01.2017 - 2470 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Sorgun Ġlçesi, AĢağıkarahacılı ve Ocaklı köylerinde bulunan ve Yozgat Müze 

Müdürlüğünce kaçak kazıya yönelik yerinde yapılan incelemede tespit edilen Telbizhöyüğü 

Tümülüsü‘nün tescil edilebilmesi için hazırlanan rapor ve diğer belgelerin ekte gönderildiği 

gereğinin yapılması hususunda Yozgat Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 26.10.2016 

gün ve 1459 sayılı yazısı ve alanın tesciline iliĢkin, Kayseri Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü‘nün 24.11.2016 tarih ve E.9415 sayılı;  Yozgat Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü‘nün 09.12.2016 gün ve 1708 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü‘nün 14.12.2016 gün ve 223422 sayılı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 29.12.2016 gün ve E.444215 sayılı, 

Yozgat Valiliği, Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü‘nün 26.12.2016  gün ve E.6113879  

sayılı; kurum görüĢ yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 10.01.2017 tarih ve 

201 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi 

ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Yozgat Ġli, Sorgun Ġlçesi, AĢağıkarahacılı ve Ocaklı köyleri sınırında ve kadastro harici 

alanda bulunan, kararımız eki 1/25000 ölçekli harita üzerinde sınırları koordinatlı olarak 

iĢaretlenmiĢ ayrıca 1/2000 ölçekli kadastro haritası üzerinde yeri ve sınırları gösterilmiĢ olan  

―Telbizhöyüğü Tümülüsü‘‘nün, 2863 sayılı Yasa kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle 

I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, bu alanda Koruma Yüksek Kurulu‘nun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen I.derece arkeolojik sitlere iliĢkin geçiĢ 

dönemi koruma esasları ve kullanma koĢullarının geçerli olduğuna, alana iliĢkin ilgili kurumlar 

tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı Ġmar Planı hazırlanması gerektiğine, Ayrıca; kaçak kazı 

yapmak suretiyle tescilli kültür varlığının tahribatına sebep olanlar hakkında 2863 sayılı Yasanın 

9. maddesi gereği yasal iĢlem baĢlatılmasına, hali hazırda can ve mal güvenliği için tehlike arz 

eden kaçak kazı çukurlarına iliĢkin ilgililerce mutat güvenlik önlemlerinin alınması ve kaçak 

kazılar sonrası oluĢan çukurların ilgili adli makamların uygun görmesi halinde ilgili Müze 

Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlerce kapatılmasının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.02/326 

Toplantı Tarihi ve No : 07.05.2016 - 152 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.05.2016 - 3477 SAMSUN 

Sinop Ġli, Boyabat Ġlçesi, Oğlakçılar Köyü, 147 ada, 59 parselde bulunan Oğlakçılar Köyü 

Camii‘nin tescil talebine iliĢkin, Boyabat Kaymakamlığı Ġlçe Müftülüğünün 10.03.2016 gün ve 

225 sayılı yazısı, tescile iliĢkin kurum görüĢünü bildiren Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 

15.04.2016 gün ve 918 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 06.04.2016 gün ve 141 sayılı raporu okundu. Ekleri ve ilgili 

dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Sinop Ġli, Boyabat Ġlçesi, Oğlakçılar Köyü, mülkiyeti köy tüzel kiĢiliğine ait, Oğlakçılar 

Köyü Eski Cami‘nin ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ olarak tescil edilmesine, yapı 

grubunun I olarak belirlenmesine, tescilli caminin korunma alanının kararımız eki 1/ 1000 ölçekli 

kadastral haritada çizildiği Ģekli ile belirlenmesine, korunma alanı içinde yapılacak her türlü inĢai 

ve fiziki faaliyetler öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  43.00/557 

Toplantı Tarihi ve No : 10.12.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.12.2016 - 3745 KÜTAHYA 

Kütahya Ġli, Merkez, Yoncalı Mahallesinde yer alan Enne Antik TaĢ Ocaklarına iliĢkin 

Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapımında kullanılmak üzere güncel sit sınırlarının tespit edilerek 

koordinatlı haritalarının iletilmesi istemine iliĢkin; Kütahya Belediyesi Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğünün 09.02.2015 tarih ve 98030830-050.04.04-485-2458 sayılı yazısı ve ekleri, alanın 

Kurulumuz üyelerince yerinde incelenmesine iliĢkin, Kurulumuzun 15.06.2016 tarih ve 3324 

sayılı kararı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan Müdürlük evrakına 21.10.2016 tarih ve 4751 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve 

iĢlem dosyası incelendi, alan Kurulumuz üyelerince yerinde görüldü, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Kütahya Ġli, Merkez, Yoncalı Mahallesinde yer alan EskiĢehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 10.12.1999 tarih ve 1017 sayılı kararı ile I.(Birinci) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescil edilen, Enne Antik TaĢ Ocağı sit sınırlarının sayısallaĢtırılmasına 

yönelik Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan 

çalıĢma sonucunda hazırlanan ve Kurulumuzun 15.06.2016 tarih ve 3324 sayılı kararı gereği 

Kurulumuz üyelerince yerinde incelenen Enne Antik TaĢ Ocağının I. (Birinci) Derece Arkeolojik 

Sit sınırlarını yeniden düzenleyen öneri 1/25000 ölçekli sit haritası, kadastro paftası ve tescil 

fiĢinin onaylanmasının uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.17/15 

Toplantı Tarihi ve No : 13.01.2017-314 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.01.2017-7576 ĠZMĠR 

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Karakoca Mahallesi, Kekliktepe Mevkii sınırları içerisinde 

kalan alanda bulunan köprü kalıntısının 2863 sayılı kanunun 7. maddesi kapsamında tesciline 

yönelik, 2863 sayılı kanunun 5177 sayılı kanun ile değiĢik 7. maddesi kapsamında iletilen; 

Yunusemre Belediye BaĢkanlığı Kentsel Tasarım  Müdürlüğü‘nün 03.05.2016 tarih ve 908/3513 

sayılı yazısı ve ekleri, Manisa Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 03.05.2016 tarih ve 

E.5449 sayılı yazısı ve eki, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 

2.Bölge Müdürlüğü‘nün 10.05.2016 tarih ve 315210 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü‘nün 09.05.2016 tarih ve 88161 sayılı yazısı, Manisa 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 18.05.2016 tarih ve 2210 sayılı yazısı ve eki, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü‘nün 16.05.2016 tarih ve E.117440 sayılı yazısı 

ve eki, Orman Genel Müdürlüğü Ġzmir Orman Bölge Müdürlüğü Manisa Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü‘nün 01.06.2016 tarih ve E.1192609 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 

2.Bölge Müdürlüğü‘nün 06.01.2017 tarih ve E.6263 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 11.01.2017 tarih ve 56 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Karakoca Mahallesi, Kekliktepe Mevkii sınırları içerisinde 

kalan alanda bulunan köprü kalıntısının 2863 sayılı Yasa kapsamında taĢınmaz kültür varlığı 

niteliği taĢıdığından ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ olarak tescil edilmesine, 

korunma alanının karar eki paftada gösterildiği sekli ile belirlenmesine, koruma grubunun l.grup 

olarak belirlenmesine, ekli tescil fiĢinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.21/859 

Toplantı Tarihi ve No : 11.01.2017-312 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 11.01.2017-7505 ĠZMĠR 

Ġzmir  ili, Aliağa ilçesi, Horozgediği mahallesinde tapunun 204 parselinde yer alan alanın  

2863 sayılı kanunun 7. Maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 31.10.2016 tarihli ve 3652  

sayılı yazısı ile istenilen kurum görüĢlerinin iletildiği; Ġzmir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü‘nün 08.11.2016 tarihli ve E.43405 sayılı  yazısı, Ġzmir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü‘nün 11.11.2016 tarihli ve E.44247 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 14.11.2016 tarih ve  E. 438439 sayılı yazısı ve eki, Aliağa 

Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü‘nün 22.11.2016 tar,h ve E.26888 sayılı yazısı ve eki, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü‘nün 16.12.2016 tarih ve 204414 

sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge 

Müdürlüğü‘nün 14.11.2016 tarih ve 754674 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge 

Müdürlüğü‘nün E.271800 sayılı yazısı ve ekleri, Orman Genel Müdürlüğü Ġzmir Orman Bölge 

Müdürlüğü Ġzmir Orman ĠĢletme Müdürlüğü‘nün 12.12.2016 tarih ve E.2764084 sayılı yazısı ve 

eki, Ġzmir Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 30.03.2016 tarihli ve 2839 sayılı yazı eki , 

Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan,10.01.2017 tarih ve 37 sayı ile Müdürlük evrakında 

kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġzmir ili, Aliağa ilçesi, Horozgediği mahallesinde tapunun 204 parselinde kayıtlı 

taĢınmazda yer alan iĢliğe iliĢkin,  kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral durum haritasında 

sınırları ve köĢe nokta koordinatları belirtilen alanın 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi 

doğrultusunda 1. (birinci)  Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fiĢinin uygun 

olduğuna,  

Ġzmir ili, Aliağa ilçesi, Horozgediği mahallesinde tapunun 204 nolu parselinde kayıtlı 

taĢınmazda yer alan ve Ġzmir Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 30.03.2016 tarihli ve 

2839 sayılı yazı eki müze uzman raporunda tescil edilmesi önerilen antik taĢ ocağı için; 2863 

sayılı kanunun 5177 sayılı kanun ile değiĢik 7. maddesi kapsamında kurum görüĢlerinin alınarak 

Kurulumuza iletilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.02/1 

Toplantı Tarihi ve No : 14/07/2016 - 287 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14/07/2016 - 6842 ĠZMĠR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 - 225 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 - 4914 MUĞLA 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

— Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 16)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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.


