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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2017/9984

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/9985

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/9988

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI 

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, disiplin âmirlerinin tâyin ve tespiti, disiplin kurulla-

rının kuruluş, işleyiş ve çalışmaları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usûl ve esasları belir-

lemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları dı-

şında kalan Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtlarında görevli memurlar ile sözleşmeli

personel hakkında uygulanır.

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 134 üncü maddesine ve 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmî Gazete'de yayım-

lanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Âmirleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Atamaya yetkili âmir: Adalet Bakanını, 

b) Bakan: Adalet Bakanını, 

c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını, 

ç) Disiplin âmiri: Yönetmeliğe ekli cetvelde disiplin âmiri olarak gösterilen kişileri,

d) Komisyon disiplin kurulu: Bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri adalet komis-

yonları ile adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarını,

e) Müsteşar: Adalet Bakanlığı Müsteşarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Âmirleri ve Disiplin Kurullarının Görev ve Yetkileri

Disiplin cezaları 

MADDE 5 – (1) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâller ile öngörülen disiplin cezaları

yönünden 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesi uygulanır.
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Disiplin âmirleri 

MADDE 6 – (1) Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışan personele uyar-

ma, kınama ve aylıktan kesme cezaları Ek Cetvel’de gösterilen yetkili disiplin âmirleri tara-

fından verilir. 

(2) Cetvelde disiplin âmiri olarak tespit edilen unvanlara ait görevleri yetki ile veya ve-

kâleten yürütenler de bu görevi yürüttükleri sürece disiplin âmirliği yetkisine sahiptir.

(3) Cetvelde gösterilen disiplin âmiri unvanını taşıyan birden fazla kişi olması duru-

munda, yapılan iş bölümüne göre ilgili olan, ilgili birden fazla ise kıdemli olan disiplin âmirliği

yetkisini kullanır.

Üst disiplin âmirleri 

MADDE 7 – (1) Bakan, Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarında gö-

revli bütün memurların üst disiplin âmiridir. 

(2) Müsteşar, Bakanlık merkez teşkilâtında görevli bütün memurların Bakandan sonra

gelen üst disiplin âmiridir. 

(3) Bakanlığın birim âmirleri ile bağlı kuruluşların âmirleri, birimlerindeki bütün per-

sonelin diğer disiplin âmirlerine göre üst disiplin âmiridir. 

(4) Üst disiplin âmirleri, bu sıfatla hâiz oldukları yetkileri her derecedeki memur hak-

kında doğrudan kullanabilirler.

Disiplin cezası vermeye yetkili âmir ve kurullar 

MADDE 8 – (1) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları, 10 uncu maddenin üçüncü

fıkrasındaki hâl dışında bu Yönetmeliğe ekli cetvelde belirtilen disiplin âmirlerinden biri tara-

fından verilir.

(2) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde

gösterilen usûle göre, Bakanlık Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili

âmirce; Devlet memurluğundan çıkarma cezası ise âmirlerin bu yoldaki isteği üzerine Yüksek

Disiplin Kurulunca verilir.

Yetkili disiplin âmirleri ve disiplin kurulları

MADDE 9 – (1) Disiplin soruşturmasının yapılması ve karara bağlanmasında, ilgilinin

disipline aykırı fiil veya hâli işlediği anda görevli olduğu yerdeki disiplin âmirleri yetkilidir. 

(2) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına yapılacak itirazlarda, disipline aykırı

fiil veya hâlin işlendiği anda memurun görevli olduğu yerdeki disiplin kurulu yetkilidir. 

Disiplin âmirlerinin görev ve yetkileri 

MADDE 10 – (1) Disiplin âmirlerince, yapılan soruşturma sonucunda disipline aykırı

fiil ya da hâli tespit edilen memurlara durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre disiplin ce-

zaları verilir.
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(2) Komisyon disiplin kurullarınca uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına yapı-

lan itirazın kabulü hâlinde, disiplin âmirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir

veya tamamen kaldırabilir. 

(3) İlgili disiplin kurullarınca kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurlu-

ğundan çıkarma cezası tekliflerinin reddedildiği durumlarda, atamaya yetkili âmirce ret kara-

rının alındığı tarihi izleyen onbeş gün içinde başka bir disiplin cezası verilebilir.

(4) Bakanlık Disiplin Kurulunca, uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezalarına ya-

pılan itirazın kabulü hâlinde, disiplin âmirleri veya bu maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem

yapılan durumlarda atamaya yetkili âmir kararını gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir

veya tamamen kaldırabilir.

(5) Yüksek Disiplin Kurulunca, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına yapılan

itirazın kabulü hâlinde ise atamaya yetkili âmir kararını gözden geçirerek verilen cezayı hafif-

letebilir veya tamamen kaldırabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Kurulları

Komisyon disiplin kurulları

MADDE 11 – (1) Komisyon disiplin kurulları; bölge adliye ve bölge idare mahkeme-

leri, adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları başkan ve üyeleri ile varsa Devlet

memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

Bakanlık disiplin kurulu 

MADDE 12 – (1) Bakanlık Disiplin Kurulu, Müsteşar teklifi ve Bakan onayı ile müs-

teşar yardımcılarından birinin başkanlığında, teftiş kurulu başkan yardımcısı, ceza işleri genel

müdür yardımcısı, ceza ve tevkifevleri genel müdür yardımcısı, personel genel müdür yardım-

cısı ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur. 

(2) Bakanlık Disiplin Kurulu başkan ve üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Süresi do-

lanlar yeniden görevlendirilebilir.

Yüksek disiplin kurulu 

MADDE 13 – (1) Yüksek Disiplin Kurulu, Müsteşarın başkanlığında, Teftiş Kurulu

Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Personel Genel Mü-

dürü ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur. 

Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar 

MADDE 14 – (1) Kurulların başkan ve üyeleri ile raportörler; kendilerine, boşanmış

olsalar da eşlerine, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarına, disiplin

soruşturmasını disiplin âmiri veya muhakkik sıfatıyla yaptıkları memurlara, mağduru ya da ta-

nığı bulundukları fiillere ilişkin kurul toplantılarına katılamazlar.
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Kurulların çalışma usûl ve esasları 

MADDE 15 – (1) Kurullarda toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması,

toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp so-

nuçlandırılması, Başkan tarafından sağlanır. 

(2) Raportörlük görevi, komisyon disiplin kurullarında komisyon yazı işleri müdürü

veya gerektiğinde başkan tarafından görevlendirilecek bir yazı işleri müdürü, Bakanlık Disiplin

Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunda ise görevlendirilecek tetkik hâkimleri tarafından yürü-

tülür.

(3) Bakanlık Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu, salt çoğunlukla; komisyon

disiplin kurulları ise üye tam sayısı ile toplanır. Raportörün açıklamaları dinlendikten sonra

işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlanması ve görüşmelerin yeterli görülmesi hâlinde

açık oylamaya geçilir ve oy çokluğu ile karar alınır. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan

oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

Karar Başkan tarafından açıklanır. 

(4) Karar özeti, üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir. 

(5) Kurulların başkan ve üyeleri ile raportörlerin, görev başında bulunmamaları veya

14 üncü maddedeki sebeplerle katılamamaları hâllerinde, kurullara bunların vekil veya yedek-

leri katılır.

Komisyon disiplin kurullarının görev alanı 

MADDE 16 – (1) Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen memurlar, disiplin

âmirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı, fiil veya hâli

işlediği sırada görev yaptığı yer komisyon disiplin kuruluna itiraz edebilir.

(2) Komisyon disiplin kurulları, itiraz dilekçesi ile disiplin soruşturma dosyasının ken-

dilerine intikâlinden itibaren otuz gün içinde kararını verir.

Bakanlık disiplin kurulunun görev alanı ve çalışma usûlü

MADDE 17 – (1) Bakanlık Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması ceza-

sını gerektiren fiillerle ilgili olarak gönderilen dosyalar hakkında karar verir. Ayrıca fiilen mer-

kez teşkilâtında görev yapanlar ile atamaları adalet komisyonları tarafından teklif edilenler dı-

şındaki Devlet memurlarına disiplin âmirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan

kesme cezalarına karşı yapılan itirazları inceler.

(2) Kademe ilerlemesinin durdurulması veya Devlet memurluğundan çıkarma cezası

tekliflerinin ret edildiği durumlarda atamaya yetkili âmir tarafından verilen uyarma, kınama

ve aylıktan kesme cezalarına yapılan itirazlar da Bakanlık Disiplin Kurulunca karara bağlanır.

(3) Bakanlık Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işler-

de, soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren otuz gün içinde, soruşturma evrakına göre

karar verir ve atamaya yetkili âmire bildirir. Teklif kabul edildiği takdirde, atamaya yetkili âmir

tarafından ivedi olarak kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. 
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(4) Bakanlık Disiplin Kurulu, itirazlarla ilgili işlerde, itiraz dilekçesi ile soruşturma

dosyasının kendisine intikâlinden itibaren otuz gün içinde kararını verir.

(5) 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca;

kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalarının bulunduğu iddiasıyla ya-

pılacak başvurular hakkında Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından çıkarılan yönetmeliklerde

belirlenen etik davranış ilkelerine aykırılık olup olmadığı yönünden bu yönetmeliklerde belir-

lenen usul hükümlerine göre değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucu alınan karar ilgililere

ve başvuru sahiplerine bildirilir.

Yüksek disiplin kurulunun görev alanı ve çalışma usûlü

MADDE 18 – (1) Yüksek Disiplin Kurulu, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını

gerektiren fiillerle ilgili olarak âmirler tarafından yapılan teklifleri karara bağlar. Ayrıca, kademe

ilerlemesinin durdurulması cezalarına itirazları inceler.

(2) Âmirlerin Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin teklifleri, soruşturma

dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesinden itibaren en geç altı ay içinde karara

bağlanır.

(3) Yüksek Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına yapılan iti-

razlarla ilgili işlerde, itiraz dilekçesi ile soruşturma dosyasının kendisine intikâlinden itibaren

otuz gün içinde kararını verir.

(4) Yüksek Disiplin Kurulu, kendisine intikâl eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli

gördüğü takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi

almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya talimatla dinletmeye, mahâllinde keşif yap-

maya veya yaptırmaya yetkilidir.

Sendika temsilcileri 

MADDE 19 – (1) Sendikalar tarafından Bakanlık Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin

Kurulu toplantılarına hangi temsilcinin katılacağı toplantı tarihinden önce ilgili kurula bildiri-

lir.

(2) Sendika temsilcisine, talebi hâlinde soruşturma dosyasından suret verilir.

(3) Sendika temsilcisi, kurul toplantılarında soruşturma konusu fiil veya hâl hakkındaki

görüşlerini sözlü veya yazılı olarak bildirebilir.

Kurulların ayrı bir ceza tâyinine yetkisi 

MADDE 20 – (1) Disiplin Kurullarının; Bakanlık Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin

Kurulu bakımından geçerli olan 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin üçüncü fıkrasında

belirtilen alt ceza uygulaması hariç, ayrı bir ceza tâyinine yetkileri yoktur. Teklifi veya itirazı

kabul ya da reddeder. 

5 Nisan 2017 – Sayı : 30029                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



(2) Teklifin reddi hâlinde, atamaya yetkili âmir onbeş gün içinde başka bir disiplin ce-

zası verebilir.

(3) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itirazın kabulü hâlinde atamaya yetkili

âmir, diğer hâllerde ise disiplin âmiri verdiği kararı gözden geçirerek cezayı hafifletebilir veya

tamamen kaldırabilir.

Disiplin kurullarında kararların yazılması ve tebliği 

MADDE 21 – (1) Kararlar, karar tarihini izleyen yedi gün içinde, gerekçeli olarak, ka-

rara karşı başvuru yolları ve süreleri ile oy birliği veya oy çokluğu ile alındığı da belirtilmek

suretiyle raportörler tarafından yazılır ve başkanla üyeler tarafından imzalanır. Karşı oy kulla-

nanların görüşlerine de kararda yer verilir. 

(2) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin Bakanlık Disiplin Kurulunun

kararı hariç olmak üzere, disiplin kurullarının tüm kararları, imzalandığı tarihi izleyen onbeş

gün içinde ilgili memura tebliğ edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturması Usûl ve Esasları

İşleme konulmayacak ihbar ve şikâyetler

MADDE 22 – (1) Memur hakkında;

a) Belli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan,

b) Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile ad-

resi bulunmayan,

c) Daha önceden şikâyet konusu yapılıp sonuçlanan hususlarda yeni delil içermeyen,

ç) Kanun yollarına başvuru sebebi olarak ileri sürülebilecek hususları içeren,

d) Akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınanlar veya henüz vesayet altına alınmamış

olmakla birlikte bu hastalığa duçar oldukları sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerce verilmiş

olan,

ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz. 

(2) Ancak, (b) bendinde yazılı şartları taşımayan ihbar ve şikâyetlerin somut delillere

dayanması durumunda, konu hakkında disiplin soruşturmasına başlanır.

Disiplin soruşturmasına başlama ve muhakkiklik

MADDE 23 – (1) Disiplin âmiri tarafından disipline aykırı fiil veya hâlin öğrenilme-

sinden itibaren derhal disiplin soruşturmasına başlanır. Disiplin soruşturması yazılı olarak gö-

revlendirilen muhakkik marifetiyle yapılır. Ancak, muhakkiklik görevini yapabilecek bir kişinin

bulunmadığı durumlarda disiplin âmiri soruşturmayı yapmak üzere düzenleyeceği tutanağı bu

Yönetmeliğe ekli cetvele göre kendisinin bir derece üzerindeki disiplin âmirine gönderir. 

(2) Muhakkik olarak tâyin edilecek kişinin, hakkında soruşturma yapılan memurdan

daha üst veya memura eşit bir görevde bulunması zorunludur. 
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(3) Muhakkik, görevlendirildiği fiil veya hâl dışında yeni bir disipline aykırı fiil veya

hâl tespit ederse kendiliğinden soruşturma yapamaz. Durumu disiplin âmirine yazılı olarak bil-

dirir. Kendisine yazılı olarak ek soruşturma izni verildiği takdirde, bu konularda da soruşturma

yapabilir. 

(4) Muhakkik, kendisini görevlendiren disiplin âmirinin disiplin cezası verme yetkisi

hariç bütün yetkilerini hâiz olup; soruşturma konusuyla sınırlı olmak üzere her nevi evrakı in-

celemeye, ilgili kurumlardan ve kişilerden bilgi ve belge almaya, tanık dinlemeye, mahâllinde

keşif yapmaya, hakkında soruşturma yapılan memurun savunmasını almaya, soruşturma raporu

düzenlemeye yetkilidir.

(5) Emekliye ayrılan, memuriyetten çekilen veya çekilmiş sayılan, kurum değiştiren

ya da başka bir eylemi nedeniyle Devlet memurluğundan çıkarma cezası almış olan memurlar

hakkında da disiplin soruşturması yapılır. Memur ölmüş ise soruşturma evrakı işlemden kaldı-

rılır, disiplin cezası verilmiş ise uygulanmaz.

Âmirlerle birlikte işlenen disiplin suçları 

MADDE 24 – (1) Memurların, bu Yönetmeliğe ekli cetvelde yer alan disiplin âmirle-

rinden birisi ile birlikte işledikleri disiplin suçlarında, suça iştirak eden âmirin bir derece üze-

rindeki disiplin âmirince soruşturma yapılır.

(2) Suça iştirak eden disiplin âmirinin başka bir soruşturma usûlüne tabi olması hâlinde,

bu hususta yetkili mercilerce yapılacak soruşturma sonucu beklenmeksizin, memur hakkındaki

soruşturma, üst disiplin âmirince yürütülür.

Disiplin âmiri veya muhakkikin disiplin suçunun mağduru veya tanığı olması

MADDE 25 – (1) Disiplin âmiri veya muhakkik, disipline aykırı fiilin mağduru veya

tanığı olması hâlinde disiplin soruşturmasını yürütemez. Fiilin mağduru veya tanığı olduğunu

tutanak altına alan disiplin âmiri, bu tutanağı gereğini yapmak üzere bu Yönetmeliğe ekli cet-

vele göre kendisinin bir derece üzerindeki disiplin âmirine, yoksa bir derece alt disiplin âmirine

gönderir. Fiilin mağduru veya tanığı muhakkik ise, durumu gereğini yapması için kendisini

görevlendiren disiplin âmirine bildirir.  

Adlî soruşturma ve kovuşturma ile disiplin soruşturmasının ayrı yürütülmesi 

MADDE 26 – (1) Hakkında adlî soruşturma veya kovuşturma yapılan memurun eylemi,

disiplin yönünden gereğinin takdir ve ifası için derhal disiplin âmirine bildirilir. Disiplin âmi-

rince, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre işlem yapılır. 

(2) Aynı olaydan dolayı memur hakkında adlî soruşturma veya kovuşturma bulunması

gerekçe gösterilerek disiplin soruşturması geciktirilemez.

(3) Memurun adlî soruşturma ve kovuşturma sonucunda mahkûm olması veya olma-

ması hâlleri de ayrıca disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.
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(4) Memurlar hakkında görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlar ile ki-

şisel suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya yetkili kurullarca yapılan soruşturma sonunda

düzenlenen kovuşturmaya yer olmadığı, soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi kararları

ile iddianame suretleri ve mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri, memurun bağlı

olduğu birime gönderilir.

Disiplin soruşturması sırasında yapılacak işlemler

MADDE 27 – (1) Disiplin soruşturması, suç konusu olayı incelemek, muhbir veya şi-

kâyetçinin ihbar veya iddialarını tespit etmek, adlî soruşturma kapsamında dinlense bile ayrıca

tanıkları dinlemek, olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri toplamak, bunları soruşturma dosyasına

koymak, gerekirse inceleme tutanağı düzenlemek ve bilirkişi incelemesi yaptırmak, keşif yap-

mak, kendisine suç isnat edilen kişi ya da kişilerin savunmasını almak, savunmada öne sürülen

hususlar da dikkate alınarak gerekirse tanıkları yeniden dinlemek ve diğer hususları araştırmak

suretiyle yapılır.

(2) Konu ile ilgili adlî soruşturma yapılmış ise bu kapsamda alınan ifadeler, bilirkişi

raporları, sağlık raporları, iddianame ve duruşma zabıtları, mahkeme kararları gibi delil nite-

liğindeki tüm belgelerin onaylı örnekleri ile memura ait ödül ve başarı belgeleri, kesinleşme

şerhini taşıyan disiplin cezalarına ilişkin belgeler, memurun sendika üyesi olup olmadığına

ilişkin bilgi yazısı, sicil özeti, hizmet belgesi soruşturma dosyasına konulur.

(3) Disipline konu olayla ilgili tanıkların ve bilirkişilerin ifadeleri yeminli olarak alı-

nır.

Savunma hakkı 

MADDE 28 – (1) Memura savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Hak-

kında soruşturma yapılan memura, isnat edilen fiil ve hâller açıkça belirtilmek suretiyle, yedi

günden az olmamak üzere verilen süre içerisinde bizzat veya vekili aracılığıyla yazılı veya

sözlü olarak savunma yapması, aksi hâlde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu

yazılı olarak bildirilir. Memur disiplin soruşturması evrakını inceleyebilir ve istediği belgelerin

bir örneğini masrafını karşılamak kaydıyla alabilir.

(2) Mücbir sebep hâli hariç olmak üzere memurun izinli veya raporlu olması savunma

süresini uzatmaz.

(3) Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin savunma istem yazısında, memura

soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, Yüksek Disiplin Kurulunda sözlü veya yazılı

olarak bizzat veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahip olduğu ayrıca belirtilir.

(4) Savunma istem yazısı, disiplin soruşturması kapsamında tüm deliller toplanıp, di-

sipline aykırı fiil veya hâl somut olarak belirlendikten sonra ilgilisine tebliğ edilir.
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Disiplin soruşturması sonucu yapılacak işlemler 

MADDE 29 – (1) Soruşturma sona erince bir rapor düzenlenir. 

(2) Rapor; 

a) Soruşturma onayının tarih ve sayısı, 

b) Soruşturmaya başlama tarihi, 

c) Disiplin âmirinin isnat edilen fiil veya hâli öğrenme tarihi, 

ç) Muhbir veya müştekinin kimlik bilgileri, 

d) Hakkında soruşturma yapılanın kimliği ve resmî sıfatı, 

e) İddia konusu olay, 

f) Fiil veya hâlin gerçekleştiği tarih ve yer,

g) Soruşturma maddeleri, 

ğ) Savunma,

h) Leh ve aleyhe olan deliller,

ı) Delillerin tartışılması,

i) Sonuç,

bölümlerinden oluşur.

(3) Soruşturmaya konu olaylar, ayrı ayrı tahlil edilerek suç teşkil ettiği kanaatine varı-

lırsa, fiil veya hâlin gerektirdiği disiplin cezası madde ve bent tâyini suretiyle gösterilir.

(4) Disiplin soruşturması sonucu elde edilen delillerin bir disiplin cezası vermeye yeterli

olmadığı anlaşılır veya 657 sayılı Kanunun 127 nci maddesindeki zamanaşımı sürelerinin dol-

duğu tespit edilirse disiplin cezası verilmez. Bu yöndeki karar, disiplin âmirince memura tebliğ

edildikten sonra, bilgi için kararın bir sureti atamaya yetkili âmire gönderilir.

(5) Eylemin karşılığı olarak tespit edilen disiplin cezası, uyarma, kınama veya aylıktan

kesme cezalarından biri olduğu takdirde, disiplin âmirince başvuru yolları ve sürelerini içerir

şekilde karar verilerek memura yazılı olarak bildirilir. 

(6) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hâllerde, soruşturmayı ta-

mamlayan disiplin âmiri on beş gün içinde bir fezleke ekinde dizi pusulasına bağladığı soruş-

turma dosyasını Bakanlık Disiplin Kuruluna gönderir.

(7) Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hâllerde, soruşturmayı tamam-

layan disiplin âmiri bir fezleke ekinde dizi pusulasına bağladığı soruşturma dosyasını ivedi

olarak Yüksek Disiplin Kuruluna gönderir.

Tekerrür ve alt ceza uygulaması 

MADDE 30 – (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya hâlin, cezaların

sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı dere-

cede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve hâller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uy-

gulamasında da bir derece ağır ceza verilir. 
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(2) Her iki tekerrür hâlinde de tekerrüre esas alınan disiplin ceza ya da cezalarının bu

Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası anlamında kesinleşmiş olması gerekir. 

(3) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan, ödül veya başarı belgesi alan

memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. İndirim yapılmayan du-

rumlarda, kararda gerekçesi belirtilir.

(4) Disiplin cezası vermeye yetkili âmirler ve disiplin kurulları, ancak vermeye yetkili

oldukları disiplin cezası üzerinden bir alt ceza indirimi yapabilir.

Zamanaşımı 

MADDE 31 – (1) Disiplin âmirince, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe iler-

lemesinin durdurulması cezasını gerektiren hâllerde, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay

içinde; Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hâllerde ise altı ay içinde disiplin

soruşturmasına başlanması zorunludur. 

(2) Belirtilen süreler içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı veya disiplin cezasını

gerektiren fiilin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği tak-

dirde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Âmirin ve ilgililerin sorumluluğu 

MADDE 32 – (1) Ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğramasına sebebiyet veren

âmir, kurul ve ilgililer hakkında adlî ve idarî yönden işlem yapılır.

Aday memurlar hakkında yapılacak uygulama

MADDE 33 – (1) Disipline aykırı fiil veya hâli tespit edilen aday memurlar hakkında

da disiplin soruşturması yapılır. Fiil veya hâl, uyarma, kınama, aylıktan kesme veya kademe

ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektirdiği takdirde disiplin cezası verilir. 

(2) Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, 657 sayılı Kanunun 57 nci mad-

desinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

(3) Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hâllerde ise, atamaya yetkili

âmirce teklifte bulunulmaz; 657 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince işlem yapılır.

Hâkim ve savcı adayları hakkında yapılacak uygulama

MADDE 34 – (1) Türkiye Adalet Akademisindeki hazırlık ve son eğitim süreleri hariç

olmak üzere; hâkim ve savcı adaylarının disiplin soruşturmalarında adayın görevlendirildiği

birime bakılmaksızın Ek Cetvel’de gösterilen disiplin âmirleri yetkilidir.

Disiplin cezalarına karşı başvuru yolları ve süreleri 

MADDE 35 – (1) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurul-

ması cezalarına karşı itiraz süresi, kararın disiplin cezası verilen memura tebliğinden itibaren

yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen veya itirazı reddedilen disiplin cezaları kesinleşir.

(2) Disiplin cezası verilen memur, tüm disiplin cezalarına karşı idarî yargı yoluna baş-

vurabilir.
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Disiplin kararlarının bildirimi ve disiplin cezalarının uygulanması 

MADDE 36 – (1) Disiplin kararları, ilgili memura veya vekiline tebliğ edildikten sonra,

gereği yapılmak ve memurun özlük dosyasına işlenmek üzere ilgili birimlere; Devlet memur-

luğundan çıkarma cezasına ilişkin kararlar ayrıca Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

(2) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

Aylıktan kesme cezası verildiği tarihi takip eden ay başında uygulanır.

Disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi

MADDE 37 – (1) Memurun özlük dosyasına işlenen Devlet memurluğundan çıkarma

cezası dışındaki disiplin cezaları, cezanın uygulanma tarihinden itibaren; 

a) Uyarma ve kınama cezalarında beş yıl,

b) Diğer disiplin cezalarında on yıl,  

geçtikten sonra, ilgilinin başvurusu üzerine atamaya yetkili âmir tarafından özlük dos-

yasından silinebilir. 

(2) Disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi talebinde bulunan memurun, yuka-

rıda belirtilen süreler içindeki davranışları bu talebini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin

yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir. 

(3) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında, Ba-

kanlık Disiplin Kurulunun mütalâası alındıktan sonra yukarıdaki fıkralar uyarınca işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 38 – (1) 30/5/1999 tarihli ve 23710 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yü-

rürlüğe giren Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Âmirleri Yönetmeliği ve eki cetvel

ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Devam etmekte olan dosyaların disiplin kurulana devri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Bakanlık

Disiplin Kurulu işlemlerini yürüten birim, komisyon disiplin kurullarının yetkisine giren işleri

ilgili disiplin kuruluna gönderir.

Devam etmekte olan dosyaların disiplin amiri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılmış

olan disiplin soruşturmaları, 30/5/1999 tarihli ve 23710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak

yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Âmirleri Yönetmeliğine ekli

cetveldeki disiplin âmirleri tarafından tamamlanır.

Yürürlük 

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:
NÜKLEER SANTRALLERDE İŞLETME ORGANİZASYONU, İŞLETME 

PERSONELİ NİTELİKLERİ VE EĞİTİMİ İLE İŞLETİCİ PERSONEL 
LİSANSLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer santrallerde işletme organizasyonu,

işletme personeli nitelikleri ve eğitimi ile işletici personel lisanslarına ilişkin usul ve esasları
belirlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar nükleer santrallerde uy-

gulanır. 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi

Kurumu Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanım ve kısaltmalar  
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İstihdam: Görev yapacağı pozisyonun gerektirdiği nitelikleri taşıyan, gerekli eğitim

ve yeterlik süreçlerini başarıyla tamamlayan adayların yetkilendirilen kişi tarafından ilgili ulusal
mevzuat hükümleri ve tesis prosedürleri uyarınca tesiste görevlendirilmesini,

b) İşletici personel: Nükleer santrallerde işletme şefi, kontrol odası operatörü ve türbin
operatörü olarak görev yapmak üzere Kurumdan işletici personel lisansı almış personeli,

c) İşletici personel lisansı: Nükleer santrallerde tanımlanmış belirli görevleri yapabilmek
için Kurumdan alınması gereken işletme şefi veya operatör yetki belgesini,

ç) İşletme koşulları: Normal işletme ile beklenen işletme olaylarını kapsayan durumları,
d) İşletme organizasyonu: Yetkilendirilen kişi tarafından kurulan ve yetkilendirilen kişi

adına nükleer santralin lisans koşulları, düzenleyici gereklilikler ve ilgili ulusal mevzuata uygun
bir şekilde işletilmesini sağlayan yapıyı,

e) İşletme personeli: Nükleer santrallerin işletilmesinde doğrudan veya dolaylı görev
alan teknik ve idari tüm personeli,

f) İşletme şefi: Santrali oluşturan ünitelerden birinin veya tesisin işletimi sırasında gö-
revli olduğu süre içinde operatörlerin idaresini sağlamak, ünitenin veya tesisin lisans koşulları
çerçevesinde işletme sınır ve koşulları uyarınca mevzuata uygun ve güvenli bir şekilde işletil-
mesini sağlamak ve gerekli durumlarda güvenliğe ilişkin kararları almakla sorumlu personeli,

g) Kaza koşulları: Beklenen işletme olaylarının ötesinde, tasarıma esas ve tasarım ötesi
kazaları da kapsayan, normal işletme koşullarından tüm sapmaları,

ğ) Kontrol odası operatörü: Kontrol odasında bulunan konsollar üzerinden doğrudan
ünitenin işletimi ve kontrolünden sorumlu personeli,

h) Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu, 
ı) Kurum Başkanı: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanını,
i) Kurum denetçisi: Belirli faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Kurum tarafından yetki-

lendirilen kişilerin ilgili mevzuat gereklerini ve yetkilendirme koşullarını karşılayıp karşıla-
madıklarına ilişkin güvenlik ve emniyet denetimlerini Kurum adına yapmakla yetkili ve görevli
personeli,
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j) Tesis: Nükleer santrali,
k) Türbin operatörü: Kontrol odasında bulunan konsol üzerinden üniteye bağlı türbin-

lerin işletimi ve kontrolünden sorumlu personeli,
l) Yeterlik sınavı: Görev yapacağı tesise, görev tanımına ve pozisyona özel olarak aldığı

eğitim sonrasında işletme personelinin başarısını ölçmek üzere yetkilendirilen kişi tarafından
yapılan sınavı,

m) Yetkilendirilen kişi: Nükleer santrallere ilişkin bir faaliyeti yerine getirmek üzere
Kurum tarafından izin veya lisans verilerek yetkilendirilmiş olan tüzel kişiyi,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Birincil Sorumluluk ve İşletme Organizasyonu

Birincil sorumluluk 
MADDE 5 – (1) Yetkilendirilen kişi, tesisin lisans koşulları, düzenleyici gereklilikler

ve ilgili mevzuata uygun olarak güvenli ve emniyetli bir şekilde işletilmesinin birincil sorum-
lusudur. 

(2) Bu sorumluluğu çerçevesinde yetkilendirilen kişi tesisin güvenlik ve emniyet kültürü
çerçevesinde işletilmesini garanti altına alacak nükleer güvenlik ve emniyet politikaları ve he-
deflerini oluşturur ve bu hedefler doğrultusunda mali kaynaklar ile insan kaynaklarını zama-
nında temin ve tahsis eder. 

İşletme organizasyonu 
MADDE 6 – (1) Yetkilendirilen kişi, tesisin lisans koşulları ve ilgili ulusal mevzuata

uygun bir şekilde işletilmesine yönelik tüm sorumluluklarını yerine getirmek üzere bir işletme
organizasyonu kurar. Yetkilendirilen kişi, yakıt yükleme ve deneme işletmelerine başlama izni
başvurusundan önce işletme organizasyonunu yapılandırır ve tesisin işletilmesinde görev alacak
işletme personelinin istihdam sürecini tamamlar. 

(2) İşletme organizasyonu oluşturulurken santral tipi ve ünite sayısı ile normal işletme
koşulları, kaza koşulları ve acil durumlar dikkate alınır.

(3) İşletme organizasyonunda yer alan birimlerin ve pozisyonların görev, yetki, sorum-
lulukları, birimler arası ve pozisyonlar arası iletişim kanalları ile gerekli işletme personeli sayısı
ve nitelikleri organizasyonda net bir şekilde belirlenir ve dokümante edilir.

(4) İşletme organizasyonunda, konusunda yetkin yöneticiler ile tesisin güvenli ve em-
niyetli işletilmesi için gerekli yasal ve düzenleyici gereklilikleri sağlayan yeterli sayıda, yetkin
ve deneyimli işletme personeli görev alır.  

(5) İşletme organizasyonunda, yetkilendirilen kişi adına tesisin güvenli ve emniyetli
bir şekilde işletilmesini sağlamak ve bu faaliyetleri yönetim sistemi çerçevesinde idare etmek
ve denetlemekten sorumlu bir tesis yöneticisi bulunur. Tesis yöneticisi bu sorumluluğunu mev-
zuata, lisans koşullarına, düzenleyici gerekliliklere ve tesis dokümanlarına uygun olarak gü-
venlik politikası, güvenlik ve emniyet kültürü çerçevesinde yerine getirir. Tesis yöneticisine,
bu görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmek üzere yetkilendirilen kişi tara-
fından yeterli yetki verilir ve gerekli kaynaklar sağlanır. 

(6) Yetkilendirilen kişi işletici personel lisansı gerektiren görevlerde görevlendirilecek
personelin deneyimlerini dikkate alan hiyerarşik bir yapı oluşturabilir. Birden fazla üniteden
sorumlu olunacak bir görev ancak ilgili tüm üniteler için geçerli lisansı taşıyan bir personel ta-
rafından üstlenilebilir.

(7) İşletme organizasyonunda, radyasyondan korunma ile ilgili görevlerde ancak Kurum
tarafından belirlenen yeterlik koşullarına sahip personel görevlendirilebilir.  
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(8) İşletme organizasyonunda, tesisin güvenli ve emniyetli bir şekilde işletilmesini doğ-
rudan etkileyen konuların değerlendirilip karara bağlanacağı bir veya birden fazla komite yer
alır. Doğrudan tesis yöneticisine karşı sorumlu olan bu komite ya da komiteler, tesiste yapılacak
olan ve güvenlik analiz raporunda yer almayan teknik ve idari değişiklikler ile tesiste nükleer
güvenlik ve emniyet açısından önem arz eden hususları değerlendirmek ve bunlar için Kurum
onayı gerekip gerekmediğine karar vermekle sorumludur. Onay gerektiren hususlar onaylanmak
üzere Kuruma sunulur. Bütün komite kararları kayıt altına alınır ve Kurumun denetimine açık
tutulur.

(9) Yetkilendirilen kişi, kurulacak olan işletme organizasyonuna ilişkin aşağıdaki bil-
gileri inşaat lisansı başvurusu sırasında sunacağı ön güvenlik analiz raporunda Kuruma sunar,
gerektiğinde günceller ve Kuruma yeniden sunar:

a) İşletme organizasyonunun güvenlik politikaları,
b) İşletme organizasyonu teknik ve idari yönetim yapısı, 
c) İşletme organizasyonu şeması,
ç) İşletme organizasyonunda yer alan birim listesi ve bu birimlerin görev, yetki ve so-

rumlulukları, 
d) İşletme organizasyonunda yer alan birimlerdeki her bir pozisyonun görev, yetki ve

sorumlulukları, sorumluluk zinciri ve iletişim kanalları ile bu pozisyonlarda görev alması ge-
reken asgari işletme personeli sayısı,

e) İşletme organizasyonu dışından teknik ve idari destek alınacak kurum, organizasyon
ve kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile bunların işletme organizasyonu ile olan iletişim
kanalları,

f) İşletme organizasyonunda yer alan komiteler, komitelerin hangi birim temsilcilerin-
den oluştuğu, yapısı ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşletme Personeli Nitelikleri ve Yetkilendirme 

İşletme personeli nitelikleri
MADDE 7 – (1) İşletme personeli mental uyanıklık ve duygusal denge, sesli, yazılı ve

görsel uyarıları algılayacak ve kendini ifade edebilecek iletişim becerileri, görevinin gerektir-
diği hareketleri yapabilecek fiziksel yapı, motor, güç ve hareket yeteneği kapsamında yeterli
kapasiteye ve görevinin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip olmak durumundadır. 

(2) İşletme personelinin sahip olması gereken eğitim, deneyim, sağlık vb. diğer personel
nitelikleri ve bu nitelikler için kriterler yetkilendirilen kişi tarafından ilgili mevzuat hükümleri
dikkate alınarak belirlenir. İlgili mevzuatta bir hüküm bulunmaması halinde bu nitelik ve kri-
terler işletme personelinin görev yapacağı pozisyonun gereklilikleri dikkate alınarak yetkilen-
dirilen kişi tarafından belirlenir. Söz konusu nitelik ve kriterler personel eğitim ve yeterliğine
ilişkin programda yer alır. 

(3) Yetkilendirilen kişi her bir işletme personeli için asgari olarak; 
a) Tesiste çalışacağı pozisyonla ilgili güvenlik soruşturması,  arşiv araştırması ve/veya

istenilen diğer soruşturmaların olumlu sonuçlandığını gösteren raporları,
b) Tesiste çalışacağı pozisyona uygun eğitim diploması,
c) Tesiste çalışacağı pozisyona uygun deneyimi gösteren belgeler,
ç) Tesiste çalışacağı pozisyonla ilgili mevzuatın gereği olarak Kurumdan veya ilgili ku-

rum ve kuruluşlardan alınan sertifika veya lisanslar,
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d) Görevle ilgili gerekli tesis eğitimini başarı ile tamamlamış olduğunu gösteren bel-
geler,

e) Görevin gerektirdiği sağlık kriterlerini karşıladığını gösteren rapor,
ile personelinin görevin gerektirdiği nitelik ve kriterlere uygunluğunu belgelendirir. 
İşletme personeli yetkilendirme
MADDE 8 – (1) Tesiste görev yapan işletme personeli; Kurumdan lisans alması gere-

ken işletici personel, Kuruma bildirimde bulunulması gereken personel ve diğer işletme per-
sonelinden oluşur.

(2) Tesiste; 
a) İşletme şefi,
b) Kontrol odası operatörü,
c) Türbin operatörü,
olarak görev yapan işletme personelinin Kurumdan işletme şefi lisansı veya görevine

ilişkin operatör lisansı alması zorunludur.
(3) Kurumdan işletici personel lisansı alması gereken personelin göreve atanmak için

gerekli teknik yeterlik koşulları ve personelin fiziksel, sosyal ve psikolojik yeterliğini ortaya
koyan sağlık kriterleri ile yeterliklerini sürdürebilmeleri için gerekli eğitim, personelin doldur-
ması gereken minimum işletme süresi gibi koşullar yetkilendirilen kişi tarafından ilgili mevzuat
hükümleri dikkate alınarak belirlenir. İlgili mevzuatta bir hüküm bulunmaması halinde bu ko-
şullar işletici personelin görev yapacağı pozisyonun gereklilikleri dikkate alınarak yetkilendi-
rilen kişi tarafından belirlenir. Bu personel, yetkilendirilen kişi tarafından oluşturulan prosedür
çerçevesinde eğitim ve yeterlik sınavına tabi tutulur ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre
Kurumdan görevine ilişkin işletici personel lisansı alır. İşletici personel lisansı sahibi personel
tesis prosedürlerine uygun olarak lisansın geçerli olduğu pozisyonda yetkilendirilen kişi tara-
fından görevlendirilir. 

(4) Tesiste;
a) Tesis yöneticisi ve yardımcısı,
b) Nükleer madde sayım ve kontrolünden sorumlu birimin yöneticisi ve yardımcısı,
c) Fiziksel korumadan sorumlu birimin yöneticisi ve yardımcısı,
ç) Radyasyondan korunmadan sorumlu birimin yönetici ve yardımcısı,
d) Acil durum müdahaleden sorumlu birimin yöneticisi ve yardımcısı,
olarak görev yapan işletme personelinin Kuruma bildirilmesi gereklidir. Bu personel,

ilgili mevzuat hükümleri ve tesis prosedürleri uyarınca yetkilendirilen kişi tarafından eğitime
ve yeterlik sınavına tabi tutulur ve başarılı olan adaylar tesis prosedürlerine uygun olarak gö-
revlendirilir. Personelin görevlendirildiği tarihten itibaren en geç otuz (30) iş günü içerisinde
yetkilendirilen kişi Kuruma bildirimde bulunur.

(5) İşletme organizasyonunda görev alan diğer işletme personeli, ilgili tesis prosedürleri
çerçevesinde yetkilendirilen kişi tarafından eğitime ve gerekiyorsa yeterlik sınavına tabi tutulur,
başarılı olan adaylar tesis prosedürlerine uygun olarak yetkilendirilen kişi tarafından görev-
lendirilir.

(6) Kurum gerek gördüğü durumlarda işletme personeline ilişkin ek bilgi ve belge talep
edebilir.

(7) İşletme personeline ait bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun sonradan ortaya çıkması
durumunda ilgili personel ve yetkilendirilen kişi hakkında gerekli idari veya hukuki süreç baş-
latılır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşletici Personel Lisansının Verilmesi 

Başvuru 
MADDE 9 – (1) Yetkilendirilen kişi, yeterlik sınavının gerçekleştirildiği tarihten iti-

baren en geç otuz (30) iş günü içerisinde, işletici personel lisansını ilk kez alacak her aday için
ayrı ayrı olmak üzere bir Nükleer Santral İşletici Personel Lisansı Başvuru Dilekçesi ekindeki
aşağıdaki belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunur:

a) Nükleer Santral İşletici Personel Lisansı Başvuru Formu.
b) Başvuru ücreti banka dekontunun aslı.
c) Sağlık kriterlerini sağladığını gösteren belgenin onaylı kopyası.  
(2) Kurum başvuruyu inceler ve gerek gördüğü durumlarda ek bilgi ve belge talep ede-

bilir. Başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik olmaması durumunda başvuru incelemeye alı-
nır. 

(3) Kurum başvurusu kabul edilen adaylar ile reddedilen adayları ret gerekçesi ile bir-
likte yetkilendirilen kişiye bildirir. 

Başvurunun reddedilmesi 
MADDE 10 – (1) Adayın başvurusu aşağıdaki durumlarda reddedilir:
a) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı bilgi veya belgenin verildiğinin tespit edilmesi,
b) Başvuru belgelerinde sunulan bilgi ve belgelerin yürürlükteki ilgili mevzuat ve dü-

zenleyici gereklilikler ile uygunsuzluğunun tespit edilmesi.
(2) İşletici personel lisansı başvurusunun reddedilmesi durumunda, yetkilendirilen kişi,

ret kararının kendisine bildirilmesinden itibaren on (10) iş günü içerisinde, itiraz gerekçesi ve
varsa gerekçeye dayanak oluşturan belgeleri içeren İtiraz Dilekçesi ile birlikte Kuruma başvu-
ruda bulunabilir. Kurum itirazı inceler ve değerlendirme sonucunu yetkilendirilen kişiye yazılı
olarak bildirir. 

(3) Başvuru belgelerinde bilerek Kurumu yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulu-
nulduğunun tespit edilmesi halinde aday ve yetkilendirilen kişi hakkında idari veya hukuki sü-
reç başlatılır.

İşletici personel lisans sınavı
MADDE 11 – (1) İşletici personel adaylarının tesise özel bilgi ve deneyimleri ile nük-

leer güvenlik ve emniyet kültürü açısından yeterlikleri işletici personel lisans sınavıyla değer-
lendirilir ve işletici personel lisans sınavı her pozisyon için ayrı ayrı yapılır. İşletici personel
lisans sınavı yetkilendirilen kişi tarafından yapılan işletici personel sınavı ile Kurum tarafından
yapılan Kurum lisans sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur. 

(2) İşletici personel lisans sınavı, başvuru kabulünün yetkilendirilen kişiye bildirildiği
tarihten itibaren en geç otuz (30) iş günü içerisinde başlatılır ve aynı tarihten itibaren yüz seksen
(180) iş günü içerisinde tamamlanır. 

İşletici personel sınavı
MADDE 12 – (1) İşletici personel adaylarının tesise özel bilgi ve deneyimleri işletici

personel sınavıyla değerlendirilir ve işletici personel sınavı her pozisyon için ayrı ayrı yapılır. 
(2) İşletici personel sınavı biri kurul başkanı olmak üzere en az beş (5) kişiden oluşan

ve yetkilendirilen kişi tarafından belirlenen sınav kurulu tarafından gerçekleştirilir. İşletici per-
sonel sınav tarihi ve sınav kurulu üyelerine ilişkin bilgiler yetkilendirilen kişi tarafından belir-
lenerek sınav tarihinden en geç beş (5) iş günü öncesinde Kuruma bildirilir.

(3) İşletici personel sınavı, yazılı ve uygulamalı sınavlardan oluşur. Yazılı sınav aday-
ların bilgi ve deneyimlerini tesis, görev tanımı ve pozisyon özelinde ölçmek üzere gerçekleş-
tirilir. Yazılı sınav soruları sınav kurulu tarafından seçilir veya belirlenir, kayıt altına alınır.
Yazılı sınavdan adayın başarılı sayılması için alması gereken minimum puan yüz (100) üze-
rinden yetmiş beş (75) puandan az olmamak üzere yetkilendirilen kişi tarafından belirlenir. Ya-
zılı sınavda başarılı olan adaylar uygulamalı sınava alınır.
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(4) Uygulamalı sınav, tesis bünyesindeki simülatörde ya da simülatörün olmaması du-
rumunda başvuru belgelerinde belirtilen ünitede yapılır. Uygulamalı sınavda aday başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Uygulamalı sınavda karar oy birliği ile alınır.

(5) İşletici personel sınavına katılan her aday için İşletici Personel Sınavı Sonuç Formu
iki (2) nüsha halinde sınav kurulu tarafından doldurulur, imzalanır. Sınav kurulu başkanı bu
forma yazılı sınavda kullanılan sorular ve cevap anahtarını da ekleyerek yetkilendirilen kişi
tarafından görevlendirilen yetkili bir personele teslim eder.

(6) İşletici personel sınavının sınav kurallarına uygun olarak yerine getirilip getirilme-
diğini denetlemek ve adayın uygulamalı sınav sırasındaki davranışlarını gözlemlemek üzere
Kurum, sınava yeterli sayıda gözlemci personel görevlendirir. İşletici personel sınavının ta-
mamlanmasından sonra görevlendirilen gözlemci personel İşletici Personel Sınavı Kurum Göz-
lemci Formunu doldurur ve işletici personel sınavının tamamlanmasını takip eden beş (5) iş
günü içerisinde Kuruma sunar. 

(7) Yetkilendirilen kişi, işletici personel sınavında başarısız olan ya da herhangi bir ne-
denle sınava katılmayan/katılamayan adaylar için sınavı takip eden üç (3) ay içerisinde yeni
bir işletici personel sınavı düzenleyebilir. İşletici personel sınav tarihi ve sınav kurulu üyelerine
ilişkin bilgiler yetkilendirilen kişi tarafından belirlenerek sınav tarihinden en geç beş (5) iş
günü öncesinde Kuruma bildirilir. Katıldığı iki işletici personel sınavında başarılı olamayan
adaylar için ilk başvuru tarihinden itibaren iki (2) takvim yılından önce başvuruda bulunula-
maz.

Kurum lisans sınavı
MADDE 13 – (1) İşletici personel sınavı tamamlanan adaylar, Kurumca görevlendirilen

bir veya birden fazla personel tarafından da ilgili ulusal mevzuat, güvenlik kültürü, emniyet
kültürü ve güvenlik ile ilgili diğer konularda yeterliliği ölçmek üzere bir yazılı ve/veya sözlü
sınava tabi tutulurlar. Kurum lisans sınavı Kurum tarafından belirlenen ve yetkilendirilen kişiye
bildirilen yer ve zamanda yapılır. Bu sınava katılan her aday için sınavı gerçekleştiren Kurum
personeli tarafından Kurum Lisans Sınavı Sonuç Formu doldurulur, imzalanır.

İşletici personel lisans belgesinin verilmesi
MADDE 14 – (1) Yetkilendirilen kişi, adayın Kurum lisans sınavı da tamamlandıktan

sonra İşletici Personel Sınav Sonuç Formunun bir (1) nüshasını ve eklerini İşletici Personel
Lisansı Belgesi Talep Dilekçesi ekinde Kuruma iletir ve başarılı olan adaylar için lisans belge-
sinin düzenlenmesini talep eder. 

(2) Kurum, sınav kurulu tarafından yapılan işletici personel sınav sonucunu, Kurum ta-
rafından yapılan lisans sınavı sonucunu ve Kurum gözlemci personelinin görüşlerini de dikkate
alarak durumu değerlendirir. 

(3) Gözlemci raporunda sınav kurallarına uygunsuzluk belirlenmiş olması halinde, Ku-
rum varsa kanıtlarıyla birlikte durumu değerlendirir ve ilgili sınavı geçersiz kılabilir. Kurum
kararı gerekçesi ile birlikte yetkilendirilen kişiye yazılı olarak bildirilir.

(4) Değerlendirme sonucu olumlu olan ve her iki sınavda da başarılı olan adaylara Ku-
rum Başkanının onayı ile işletici personel lisansı verilir. İşletici personel lisans belgesi iki (2)
nüsha halinde düzenlenir ve bir (1) nüshası yetkilendirilen kişiye gönderilir.

İşletici personel lisans koşulları
MADDE 15 – (1) İşletici personel lisansı pozisyonun gerektirdiği özel koşullarının

yanı sıra aşağıdaki genel koşullarla verilir. 
a) İşletici personel lisansı dört (4) yıl süre ile geçerli olmak üzere verilir. İşletici personel

lisansının geçerliliği lisans süresinin dolması ile sona erer.
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b) İşletici personel lisansı başvuru belgelerinde belirtilen tesis, ünite, görev ve pozisyon
için geçerlidir.

c) İşletici personel lisansı ve bu lisansla kazanılmış haklar lisansın verilmiş olduğu ki-
şiye aittir ve devredilemez.

ç) İşletici personel, işletici personel lisansının geçerli olduğu sürede, yetkilendirilen
kişi tarafından verilen eğitimlere katılmak, yeterlik sınavlarını başarı ile tamamlamak, gerekli
minimum işletme süresini doldurmak ve sağlık kriterlerini sağlıyor olmak zorundadır. 

(2) Bir üniteye özel verilen işletici personel lisansının tesisteki diğer üniteler için ge-
çerliliği ise yetkilendirilen kişinin başvurusu ile Kurumun değerlendirme ve onayına tâbidir.
Onay verilmesi durumunda işletici personel lisansı güncellenir.

(3) İşletici personel lisansı sahibi bir personel, lisans koşullarından herhangi birini kar-
şılayamaz duruma geldiği takdirde yetkilendirilen kişiye bu durumu bildirmekle yükümlüdür.  

(4) İşletici personel lisans koşullarında herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde
veya bu koşullardan herhangi birinin karşılanamadığı bir durumun oluşması halinde yetkilen-
dirilen kişi söz konusu lisansın yenilenmesi veya geçerlilik süresinin uzatılması veya lisansın
iptali için bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde Kuruma başvuruda bulunur.   

(5) Bu Yönetmelik hükümlerine göre işletici personel lisansı alması gereken personel
Kurumdan lisans almadan lisansa tabi bir pozisyonda göreve başlayamaz.   

(6) Kurum, işletici personel lisansının geçerlilik süresi içinde personelin lisans koşul-
larına uyup uymadığını denetler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
İşletici Personel Lisanslarında Süre Uzatımı, İşletici Personel Lisanslarının 

Yeniden Düzenlenmesi ve İptali

İşletici personel lisanslarında süre uzatımı
MADDE 16 – (1) İşletici personel lisansı geçerlilik süresinin uzatılması için yetkilen-

dirilen kişi, lisansın geçerlilik süresinin bitiminden en geç otuz (30) iş günü önce, her personel
için ayrı ayrı olmak üzere bir İşletici Personel Lisansı Süre Uzatımı Başvuru Dilekçesi ekindeki
aşağıdaki belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunur:

a) Nükleer Santral İşletici Personel Lisansı Süre Uzatım Formu.
b) Başvuru ücreti banka dekontunun aslı.
c) Sağlık kriterlerini sağladığını gösteren belgenin onaylı kopyası.  
(2) Kurum başvuruyu inceler ve gerek gördüğü durumlarda ek bilgi ve belge talep ede-

bilir.  Başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik olmaması durumunda başvuru incelemeye
alınır. 

(3) Kurum başvuru belgelerini personelin;
a) Yılda en az elli (50) vardiya lisansa tabi pozisyonda görev yapmış olduğu,
b) Periyodik ve yeniden eğitimlerde gerekli yeterlik koşullarını sağladığı,
c) Lisansa tabi pozisyonun gerektirdiği sağlık kriterlerini karşıladığını, 
belirlemek üzere inceler. Yetkilendirilen kişi bu koşullardan herhangi birini başvuru ta-

rihi itibariyle sağlayamayan personelin gerekçesine ilişkin ek belge sunabilir. Kurum tarafından
yapılan değerlendirme sonucunda süre uzatımı uygun görülen personelin işletici personel li-
sansı, lisansın bitim tarihinden itibaren dört (4) yıl süre ile uzatılır ve lisans belgesi yeniden
düzenlenir. Her bir personel için lisans belgesi veya süre uzatımı başvurusunun ret gerekçesi
yetkilendirilen kişiye yazılı olarak bildirir. 

(4) Süre uzatımı için zamanında başvurusu yapılmış olan işletici personel lisansları de-
ğerlendirme sonuçlandırılana kadar geçerliliğini korur.
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(5) İşletici personel lisansı süre uzatım başvurusu reddedilen işletici personel lisansları
ile süre uzatımı için başvurulmayan işletici personel lisanslarının geçerliliği lisans süresinin
dolması ile sona erer.

İşletici personel lisansının yeniden düzenlenmesi
MADDE 17 – (1) İşletici personel lisans belgesinin kaybolması durumunda yeniden

düzenlenmesi için yetkilendirilen kişi, başvuru ücreti banka dekontu aslının eklendiği bir İşletici
Personel Lisansının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Başvuru Dilekçesi ile birlikte Kuruma
başvuruda bulunur. 

(2) İşletici personel lisansının geçerliliğini koruması halinde Kurum, işletici personel
lisansının bir kopyasını yeniden düzenler ve belgenin arka yüzüne “KAYIP NEDENİYLE YE-
NİDEN DÜZENLENMİŞTİR” kaşesini basarak yetkilendirilen kişiye yazılı olarak iletir. Ye-
niden düzenlenen işletici personel lisansı kaybolan lisansla aynı geçerlilik koşullarına sahiptir.
Belgenin yeniden düzenlenmesi ile kayıp belge geçerliliğini yitirir. 

İşletici personel lisansının iptali
MADDE 18 – (1)  Kurum denetçileri veya yetkilendirilen kişi tarafından işletici per-

sonelin;
a) İşletici personel lisansı geçerlilik koşullarını sağlamadığının veya ihlal ettiğinin, 
b) Tesisin işletme lisansı koşullarına, ilgili mevzuat ve düzenleyici gereklere uymadı-

ğının,
c) İşletici personel lisansına tabi görevinde dikkatsiz veya tedbirsiz davrandığı veya

görevini ihmal ettiğinin,
ç) İşletici personel lisansı başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun,
tespit edilmesi halinde durum kanıtlarıyla birlikte değerlendirilmek üzere Kuruma bil-

dirilir. Tespitin yapıldığı tarihten Kurumun değerlendirme sonucunu yetkilendirilen kişiye bil-
dirdiği tarihe kadar ilgili işletici personelin işletici personel lisansı askıya alınır. Değerlendirme
sonucunda Kurum ilgili işletici personele uyarı verebilir veya lisansı iptal edebilir. Değerlen-
dirme sonucu, ilgili işletici personele tebliğ edilmek üzere yetkilendirilen kişiye yazılı olarak
bildirilir. Bu fıkra uyarınca lisansı iptal edilen bir personel için beş (5) yıl içerisinde yeniden
lisans başvurusu yapılamaz. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen neden ya da nedenlerle uyarı alan işletici personelin bu ih-
lallere devam ettiği veya tekrarlandığının Kurum denetçileri veya yetkilendirilen kişi tarafından
kanıtlarıyla birlikte tespit edilmesi halinde işletici personelin lisansı Kurum tarafından iptal
edilir. 

(3) İşletici personelin alkollü veya yasadışı uyuşturucu/uyarıcı etkisi altındayken görev
yaptığının herhangi bir şekilde kanıtlarıyla saptanması personelin işletici personel lisansı doğ-
rudan iptal edilir ve bu personel için yeniden lisans başvurusu yapılamaz. 

(4) İşletici personelin altı (6) ay süre ile işletici personel lisansına tabi görevden her-
hangi bir nedenle uzak kaldığının belirlenmesi veya işletici personelin lisans iptal talebinin
yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma bildirilmesi durumunda, Kurum yapacağı değerlendirme
uyarınca işletici personel lisansını iptal edebilir. Bu nedenlerle işletici personel lisansı iptal
edilen personel için işletici personel lisansı başvuru koşullarını sağlamak koşuluyla yeniden
başvuruda bulunulabilir.

(5) Herhangi bir sebeple işletici personel lisansı iki kez iptal edilmiş bir personel için
yeniden lisans başvurusu yapılamaz. 
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ALTINCI BÖLÜM
İstihdam, Eğitim, Personel Eğitim ve Yeterliğine İlişkin Program, Kayıt ve Raporlar

İstihdam
MADDE 19 – (1) Yetkilendirilen kişi, istihdam politikasının belirlenmesinden, tesisin

uzun dönem ihtiyaçlarını dikkate alarak istihdam takviminin ve prosedürlerinin hazırlanma-
sından, bu takvim ve prosedürlere uygun olarak tesiste görev yapacak yeterli sayıda, yetkin,
kalifiye ve deneyimli işletme personelinin zamanında istihdam edilmesinden sorumludur.

(2) Yetkilendirilen kişi görev yapacağı pozisyonun gerektirdiği nitelikleri taşıyan ve
gerekli eğitim ve yeterlik süreçlerini başarıyla tamamlayan adayları ilgili ulusal mevzuat hü-
kümleri ve tesis prosedürleri uyarınca istihdam eder.

(3) İstihdam sürecinde, tesis yöneticisi başta olmak üzere işletme organizasyonu yöne-
timinde yer alan personel ile işletici personelin istihdamına öncelik verilir.

Eğitim
MADDE 20 – (1) İşletme personelinin eğitilmesinden ve bu kişilerin görevlendirildik-

leri pozisyonun gerekliliklerini sağladığının garanti altına alınmasından yetkilendirilen kişi so-
rumludur. 

(2) Yetkilendirilen kişi buna yönelik olarak;
a) Eğitim politikası ile tesisin uzun dönem ihtiyaç ve hedefleri temel alınarak yönetim

sistemi kapsamında personel eğitim ve yeterliğine ilişkin bir programın ve ilgili prosedürlerinin
hazırlanması, geliştirilmesi, güncellenmesi ve uygulanmasından, 

b) İşletme organizasyonunda görev alan işletme personelinin pozisyona özel eğitim
programları uyarınca eğitilmesinden,

c) Personelin görevine başlamasından önce veya personelin alması gereken izin ve/veya
lisans başvurularından önce gerekli eğitimleri başarı ile tamamlamış olmasından,

ç) Personel eğitim ve yeterliğine ilişkin programın verimliliğinin değerlendirilmesinden,
tesisin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları ile işletme deneyiminden elde edilen kazanımlar dik-
kate alınarak bu programın periyodik olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesinden,

d) Personel eğitim ve yeterliğine ilişkin programı uygulamak üzere işletme organizas-
yonunda ilgili birimin oluşturulmasından ve bu birime gerekli tüm kaynak ve eğitim ortamının
tahsis edilmesinden,

e) Personelin eğitiminden sorumlu eğiticilerin eğitilmesinden,
f) Eğitimin farklı aşamalarında eğitilenlerin ve eğiticilerin performansının değerlendi-

rilmesinden
sorumludur.
(3) Personel eğitimleri analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşama-

larını içeren sistematik yaklaşım dikkate alınarak gerçekleştirilir.
(4) Kurum gerek gördüğü takdirde tesiste gerçekleştirilen eğitimleri haberli veya ha-

bersiz olarak denetleyebilir veya eğitimlere gözlemci olarak katılabilir.
Personel eğitim ve yeterliğine ilişkin program
MADDE 21 – (1) Yetkilendirilen kişi, işletme organizasyonunda yer alan her bir po-

zisyonun gerekliliklerini dikkate alarak personel eğitim ve yeterliğine ilişkin bir programın ha-
zırlanmasından sorumludur. Bu program Kurum tarafından belirlenen zamanda değerlendiril-
mek üzere Kuruma sunulur. Kurumun gerekli görmesi veya programda değişiklik olması hal-
lerinde program güncellenir ve Kuruma yeniden sunulur.  

(2) Bu programda;
a) Hizmete sokma ve yakıt yükleme ve deneme testlerinde görev alan personele ilişkin

gereklilikler (tahsil, deneyim, eğitim, izin/lisans/sertifika vb.),
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b) İşletme sırasında görev alan personele ilişkin gereklilikler (tahsil, deneyim, eğitim,
izin/lisans/sertifika vb.),

c) Personelin taşıması gereken sağlık kriterlerine ve uygulanacak sağlık testlerine ilişkin
bilgiler,

ç) Her bir pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak belirlenen ve bu pozisyonlarda gö-
rev yapacak personelin alması gereken pozisyona özel eğitime ilişkin aşağıdaki bilgiler,

1) Eğitimde sistematik yaklaşımın uygulanmasına ilişkin bilgiler,
2) Personel eğitiminin organizasyonu, aşamaları, kapsamı, yöntem ve araçları,
3) Bu eğitimlerin gözden geçirilmesi ve güncellenmesine ilişkin bilgiler,
4) Personel eğitimine ilişkin takvim,
5) Personelin eğitim sonrasında başarılarını ölçme ve değerlendirme yöntemleri,
6) İşletici personel lisans sınavına ilişkin sınav kural ve prosedürleri,
d) Personel yeterliğinin korunmasına yönelik periyodik ve yeniden eğitimlere tabi po-

zisyonlar, bu eğitimlerin kapsamı, periyodu, yöntem ve araçları, başarı ölçme ve değerlendirme
yöntemlerine ilişkin bilgiler,

e) İlgili ulusal mevzuat uyarınca Kurumdan izin/lisans alması gereken pozisyonlar ve
izin/lisans alınmasına yönelik yetkilendirilen kişi tarafından gerçekleştirilecek sürece ilişkin
bilgiler,

f) Eğiticilerin gerekliliklerine (tahsil, deneyim ve eğitim vb.) ve eğiticilerin eğitimlerine
ilişkin bilgiler, 

g) İşletme organizasyonu içerisinde eğitimden sorumlu birimin organizasyon yapısı,
pozisyonlar ve bu pozisyonlara ilişkin görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin bilgiler,

ğ) Personel eğitimlerinin gerçekleştirileceği eğitim merkezine ve simülatöre ilişkin bil-
giler (fiziki, teknik, alt yapı, vb),

h) İşletici personel sınavını yapacak olan sınav kurulunun üyelerinin taşıması gereken
nitelikler ve uzmanlık alanları ile kurulun oluşum kurallarına ilişkin bilgiler,

ı) Tesiste işletmeye alma ve işletme aşamalarında görev alacak personelin bu aşamaların
gerekliliklerine göre zamanında istihdam edileceğini gösteren istihdam takvimi ve bu perso-
nelin istihdam süreçlerine ilişkin bilgiler, 

yer alır.
Kayıtlar ve raporlar
MADDE 22 – (1) Yetkilendirilen kişi personelin mevzuat, prosedür ve eğitim prog-

ramlarına uygun şekilde gerekli eğitimleri aldığını ve kalifiye edildiğini göstermek üzere gerekli
kayıtları tutar, saklar ve talep edilmesi halinde Kuruma sunar.

(2) Yetkilendirilen kişi her bir personelin sağlık durumlarına ilişkin gerekli kayıtları tu-
tar, saklar ve talep edilmesi halinde Kuruma sunar.

(3) Yetkilendirilen kişi personele ilişkin tüm kayıtları tesisin yönetim sistemi kapsa-
mında tutar ve bu kayıtların emniyetini sağlamak üzere gerekli önlemleri alır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kullanılacak dilekçeler ve formlar
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik gereğince Kuruma sunulacak form ve dilekçeler için

Kurum tarafından hazırlanan ve Kurumun resmi internet sayfasında yayınlanan form ve dilekçe
örnekleri kullanılır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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Erzurum Teknik Üniversitesinden:
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç  
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı fakülte

ve yüksekokullarda yürütülen lisans düzeyindeki kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendir-
mede uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam  
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı fakülte ve yük-

sekokullarda yürütülen lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hü-
kümleri kapsar

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar  
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Öğrencinin, beklenen öğrenme çıktılarını kazanabilmesi için ihtiyaç duyduğu

iş yükü temeline dayanan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) AL: Bir dersten veya uygulamadan başarılı olmak için gerekli başarı notu alt sınır

değeri olan alt limiti,
ç) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulu,
d) Birim yöneticisi: Fakültelerde dekanı, yüksekokullarda müdürü,
e) Danışman/Koordinatör: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek

üzere bölüm başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
f) Ders kredi saati: Haftada bir saat teorik ders, yarıyıl sisteminde bir kredi saati, yıl

sisteminde iki kredi saati; uygulama, laboratuvar, bitirme çalışması, seminer, klinik, atölye ve
benzeri çalışmaların iki saati, yarıyıl sisteminde bir kredi saati; yıl sisteminde ise iki kredi saatini,

g) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu,
h) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
ı) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı

kapsayan yükseköğretimi,
i) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri

ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,
j) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığını,
k) Öğrenim kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinin başarı ile tamamlanması sonrası

öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri,
l) Ön lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan

nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden
yükseköğretimi,

m) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyılda/yılda yer alan derslerden bir veya
birkaçının alınıp başarılması şartı aranılan dersi,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
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o) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ö) Seçmeli ders: Zorunlu dersler dışında öğrencinin alan içinden ve/veya alan dışından

isteği doğrultusunda aldığı dersi,
p) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,
r) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,
s) Üst yarıyıl/yıl: Öğrencinin bulunduğu yarıyılı takip eden iki üst yarıyılı/bir üst yılı,
ş) Zorunlu ders: Seçmeli ve ortak zorunlu dersler dışında bir programda öngörülen ve

öğrencinin zorunlu olarak alması gereken dersleri,
ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar ve Öğrenci İşlemleri

Öğrenci işlemleri
MADDE 5 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin

kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecil işlemleri, öğrenci belgele-
rinin verilmesi, dosyalarının tutulması, diplomalarının ve diploma eklerinin düzenlenmesi iş-
lemleri ile öğrencilerin yazılı taleplerine istinaden veya yükseköğretim kurumundan çıkarılma
cezasını gerektiren durumlarda kayıtlarının silinmesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
yürütülür.  

(2) Üniversite öğrencilerinin kayıtlarının iptal edilmesi veya çift ana dal ve yan dal
programları, fakülteler, yüksekokul ve bölümler arası yatay geçişler ile diğer yükseköğretim
kurumlarından gelen öğrencilerin yatay geçişleri ve intibaklarının yapılması, öğretim ve sı-
navlara ilişkin işlemler, ilgili yönetim kurullarının kararına istinaden dekanlık/müdürlük tara-
fından yürütülür. 

Eğitim-öğretim türleri  
MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim türü; örgün (normal örgün öğretim, ikinci

örgün öğretim) eğitimdir.  
Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim  
MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Akademik dönem-

ler, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört hafta,
bir yıl yirmi sekiz hafta olarak düzenlenir. Yarıyıl/yılsonu sınavları bu sürenin dışındadır. Yaz
okulu ayrı bir yarıyıl niteliği taşımayan bir uygulamadır.  

(2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, fakülte ve
yüksekokulların teklifleri değerlendirilerek, her yılın en geç Mayıs ayı içinde Senato tarafından
belirlenir ve ilan edilir.   

Öğrenci kontenjanı ve puan türünün tespiti  
MADDE 8 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda bir sonraki akademik yılda bölüm/program

için önerilecek öğrenci kontenjanları, özel yetenek sınavı ile öğrenci alımlarında aranacak özel
koşullar, her yıl ilgili kurullarda belirlenerek Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe bildirilir.  

(2) Birimler, öğrenci kontenjanlarını önerirken eğitim özelliklerine göre özel şartlar be-
lirleyebilirler.  

Üniversiteye giriş ve kayıt şartları  
MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri ÖSYM'nin belirlediği tarihler ara-

sında yapılır. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan
adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için istenen belgelerin, aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak
işlem yapılır. 

(2) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:  
a) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, ilgili öğretim yılında Üniversiteye

kayıt hakkı kazanmış olmak.
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b) ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda Üniversiteye kayıt için belirtilen ge-
rekli belgeleri sağlamak. 

(3) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını e-Devlet üzerinden veya şahsen
başvurarak yaparlar. Ancak, bizzat başvuramayan adaylar, noter tarafından düzenlenmiş vekâ-
letnameye sahip vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler.  

(4) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anla-
şılırsa, ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir. Söz konusu şahıslara verilen dip-
loma dâhil tüm belgeler iptal edilir.  

(5) Yabancı ülke ortaöğretim okulları mezunlarının diploma denklikleri ilgili mevzuata
göre onaylanmış olması gerekir.  

(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt ve kabul şartları, konu ile ilgili mevzuat hüküm-
lerine bağlı olarak Senato tarafından belirlenecek olan uygulama esaslarına göre yürütülür.  

Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti ve başarılı ikinci öğretim öğrencileri 
MADDE 10 – (1) Öğrencilerin ödeyecekleri katkı payları ve öğrenim ücretleri her yıl

Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen kapsam ve koşullarda, tespit edilen miktarlar üzerinden
tahsil edilir. 

(2) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde Üniversiteye kayıt yaptıracak
öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti; ilgili mevzuatta belirlenen taban ve tavan sınırları içinde
kalmak koşuluyla Üniversite tarafından belirlenir.

(3) Öğrenim ücretlerinin ilk taksiti birinci yarıyıl/yılbaşında kayıt olma ya da ders kaydı
sırasında, ikinci taksiti ise ikinci yarıyıl başında ders kaydı esnasında ödenir. Yıl sistemi uygu-
lanan eğitim programlarında ise Şubat ayında ödenir. Süresi içinde öğrenim ücretini ödeme-
yenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders
kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) İlk %10'a giren öğrencilerin değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) İlk %10 hesaplamasında AGNO değil, dönem ortalaması dikkate alınır. 
b) Hazırlık sınıfı hariç, aynı yarıyılda öğrenim görmeye hak kazanmış öğrencilerin ba-

şarı ortalamasına göre, bulundukları bölüm/programda her bir yarıyıl için alması gereken asgari
dersler ile aldığı diğer derslerden başarılı olması gerekir.

c) İlk %10'a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğ-
rencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.  

ç) Bir bölümdeki öğrencilerin bulundukları sınıf itibariyle ilgili yarıyıl/yıldaki öğrenci
sayısı dikkate alınır. Gruplara ayrılmış ise gruplara göre değerlendirme yapılmayarak tüm grup
toplamına göre işlem yapılır.  

d) Çift ana dal öğrencileri yalnızca kayıtlı oldukları ana dal programlarında %10 he-
saplamasına dâhil edilir.  

e) Normal eğitim-öğretim süresini dolduran öğrenciler değerlendirmeye alınmazlar.  
f) İki dönem üst üste AGNO'su 2,00'ın altında olduğu için yarıyıl/yıl kaybeden öğren-

ciler takip eden yarıyıl/yılda %10 hesabına dâhil edilmezler.  
g) Herhangi bir yarıyıl/yıldan başarısız dersi olan öğrenciler değerlendirmeye alınmaz-

lar.  
ğ) Bir bölüm için %10'a giren öğrencilerin belirlenmesinde, Üniversitede değişim prog-

ramları ile özel öğrenci ve benzeri durumda öğrenim gören öğrenciler hariç tutulur. Üniversite
öğrencilerinden diğer yükseköğretim kurumlarında aynı şekilde öğrenim gören öğrenciler, %10
hesaplamasında değerlendirmeye alınır.  

h) İlgili akademik yılda yaz okulunda alınan dersler hesaba katılmaz. Bu öğrenciler için
bahar yarıyılında hesaplanan dönem ortalaması dikkate alınır.  

ı) Yıl sistemi uygulayan programlarda bu hesaplama bahar yarıyılı sonunda yapılır.  
i) Değerlendirmede ilk %10'a giren öğrenci sıralamasında son sırada olan öğrenci ile

aynı dönem ortalamasına sahip olan bütün öğrenciler %10 sıralamasına dâhil edilir.
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j) Mazeret veya bütünleme sınavı olan birimlerde başarı sıralaması bu sınavlardan sonra
yapılır.  

Öğrenci danışmanlığı ve koordinatörlük  
MADDE 11 – (1) Bölüm başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından her sınıf için en az

bir danışman görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde danışmanlar arasında koordinasyonu
sağlamak amacıyla bir başdanışman/koordinatör görevlendirilebilir.  

(2) Bölüm başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından ders ve sınav programlarındaki koordi-
nasyonu sağlamak üzere program koordinatörü görevlendirilir.  

(3) Danışman/koordinatörler, görevlerini Senato tarafından belirlenen esaslar çerçeve-
sinde yürütürler.    

Ders kaydı  
MADDE 12 – (1) Ders kaydı işlemleri, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde,

aşağıda yer alan ilkelere bağlı olarak yapılır:
a) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenci, danışmanının gözetiminde öğrenci bilgi sistemi

üzerinden ilgili yarıyıl/yılda ders/dersler için ders kaydı yaptırır. 
b) Öğrencinin kayıt bilgileri danışman tarafından onaylanarak ders kayıt işlemi tamam-

lanmış olur.  
c) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.  
(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde ders kaydını yaptırmayan öğrenci, ilgili ya-

rıyılda/yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda be-
lirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı
ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen sürenin devamsızlıktan sayılması
şartıyla, akademik takvime bağlı olarak ders kayıtlarının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu
karar verir.  

Öğretim programları, uygulama ve stajlar  
MADDE 13 – (1) Öğretim programı, fakülte ve yüksekokullarda niteliklerine göre teorik

dersler ve/veya uygulamalar, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışmaları, staj ve diğer etkin-
liklerden oluşur. Öğretim programlarının özelliklerine göre staj, uygulama ve benzeri çalışma-
larla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.  

(2) Fakülteler ve yüksekokullar mezuniyet için gerekli toplam AKTS kredilerini üçüncü
fıkrada yer alan miktarlar dâhilinde kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında be-
lirler. 

(3) Yarıyıl sistemi uygulanan birimlerde ders ve uygulamaların toplamı, bir yılda toplam
60 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir. Dört yıllık lisans programları için ortak zorunlu
dersler dâhil ders ve uygulamaların toplamı 240 AKTS kredisi olmak zorundadır.

(4) Akademik yarıyıl/yıl başlamadan önce ilgili yarıyılda/yılda yürütülecek dersler ve
bu dersleri yürütecek öğretim elemanları; ilgili bölüm/program kurullarınca belirlenir ve yarı-
yılın/yılın başlama tarihinden en geç dört hafta önce dekanlığa/müdürlüğe bildirilir; konu ilgili
kurulda görüşülerek karara bağlanır.  

(5) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin AKTS kredi karşılıkları ilgili kurullarca belirlenir. 
Dersler ve süreleri  
MADDE 14 – (1) Bir ders saatinin süresi 50 dakikadır.  
(2) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olmak üzere üç türlüdür.  
(3) Öğretim programında seçmeli derslerin AKTS kredileri, mezuniyet için alınması

gerekli toplam AKTS kredilerinin en az %25'ini ve en çok %40'ını oluşturacak şekilde düzen-
lenir. 

(4) Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında diğer bö-
lüm, fakülte ve yüksekokulda açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden
de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçmeli dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam
AKTS kredilerinin %10'unu aşamaz.  

(5) Bir seçmeli dersin açılabilmesi için gerekli şartlar ilgili yönetim kurulları tarafından
belirlenir. 
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Ders alma ve bırakma  
MADDE 15 – (1) Fakülte veya lisans eğitimi veren yüksekokullarda bir öğrencinin

haftalık alabileceği derslerin AKTS kredi miktarı, AGNO'ya dâhil edilmeyen ortak zorunlu
dersler hariç, 45 AKTS kredisini geçmeyecek şekilde ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav
uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirtilir. Belirlenen AKTS kredi sınırları, tekrar dersi
olan veya AGNO'su 2,50'nin altında olan öğrencilere üst yarıyıllardan ders alma hakkı ver-
mez.

(2) Son sınıfın her bir yarıyılı için mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere, istemeleri
halinde azami AKTS kredi miktarına ilaveten birer ders verilir.  

(3) Ön şartlı bir dersin alınabilmesi için bu dersin ön şart/şartları olan ders/derslerin
alınıp başarılması gerekir.  

(4) Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri hariç, bulundukları yarıyıl itibariyle
müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi olmayan ve AGNO'su en az 2,50 olan
öğrenciler, üst yarıyıllardan alabilecekleri dersler de dâhil olmak üzere en çok 45 AKTS'ye ka-
dar ders alabilirler.

(5) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan almadıkları veya (Z) ve (FF) notu almış ol-
dukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğ-
renciler, ilgili değişim programının uygulandığı yükseköğretim kurumundan alarak başarısız
oldukları dersi/dersleri yaz okulunda ve/veya değişim programı dönüşünde Üniversiteden ala-
bilirler.  

(6) Öğrenciler içinde bulundukları yarıyılda/yılda alacakları derslerin haftalık saatleri
ile tekrar ve/veya alt yarıyıl/yıldan alacakları derslerin haftalık saatlerinin, devamsızlık oranını
aşacak şekilde çakışması halinde, öncelikli olarak tekrara kaldıkları ve/veya alt yarıyıl/yılda
alacakları dersleri almak zorundadır. Derslerin çakışması sebebiyle derslere kayıt yaptıramama,
eğitim-öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.  

(7) AGNO'sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce almış olduğu derslerden FF
notu almış olduğu ders/dersler dışında da azami AKTS kredi sınırını aşmamak kaydıyla, istediği
kadar ders alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not ge-
çerlidir.  

(8) Öğrenciler, almış oldukları dersi/dersleri akademik takvimde belirtilen süre içeri-
sinde danışman nezaretinde bırakabilirler. Bırakılan ders/derslerin yerine, geçen sürenin de-
vamsızlıktan sayılması şartıyla yeni ders/dersler alınabilir.  

(9) Öğrenci; başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi bu derslerin yerine
başka seçmeli dersi de seçebilir. 

Ders muafiyeti
MADDE 16 – (1) Ders muafiyeti başvuruları, öğrencinin Üniversiteye ders kaydı yap-

tırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Ek kontenjan ve dikey geçiş sınavı
ile kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları tarihi takip eden ilk hafta içerisinde
muafiyet talebinde bulunabilirler, sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri kabul
edilmez. Öğrenciler, lisans öğrenimlerine devam ederken eş zamanlı olarak başka bir yüksek-
öğretim programından alıp başarılı olduğu ders/derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler.

(2) Derslerinin muaf olarak değerlendirilmesini isteyen öğrenciler, muafiyet istediği
dersleri belirten bir dilekçe, not döküm belgesi ve ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle
dekanlığa/müdürlüğe başvururlar. ÖSYM tarafından yerleştirilen ve Üniversiteye yeniden kayıt
hakkı kazanan, herhangi bir ön lisans programından dikey geçiş yapan veya yatay geçiş ile
kayıt yaptıran öğrenciler; daha önce devam ettikleri yükseköğretim programından alıp başarılı
oldukları derslerden muaf olabilmeleri için, ilgili yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin
geçer notlarının 27 nci maddede belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı
olması gerekir. İlgili yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen derslerin harf notları,
öğrencinin not döküm belgesine aynen işlenir. Sayısal notlar ise Yükseköğretim Kurulunun
not dönüşüm tablosuna göre harf notlarına çevrilir ve işlenir. 
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(3) Üniversitenin mezunları veya öğrencilerinden, ÖSYM tarafından yeniden yerleşti-
rilen ve Üniversiteye kayıt hakkı kazananlar ile ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite
içerisinde yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce Üniversitede alıp başarılı oldukları dersler-
den muafiyet talebinde bulunabilirler. İlgili yönetim kurullarınca muafiyetleri kabul edilen
derslerin notları daha önce aldıkları harf notları olarak işlenir.  

Değişim programları  
MADDE 17 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında ya-

pılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içi veya yurt dışındaki
üniversitelere bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir.  

(2) Birinci sınıfta okuyan öğrenciler, değişim programlarından yararlanamaz.  
(3) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı

derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine iş-
lenir.  

(4) Değişim programları ile ilgili uygulamalar Senato tarafından belirlenen usul ve esas-
lara göre yürütülür. 

(5) Öğrenciler, değişim programı öğrencisi olarak gittikleri yükseköğretim kurumunda
almaları gereken derslerden başarısız olmaları durumunda, ilgili dersin tekrarını Üniversitede
yaparlar. Gidilen yükseköğretim kurumunda ders tekrarı yapılamaz. Bu duruma ilişkin esaslar
öğrenim protokolü çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı  
MADDE 18 – (1) Fakülte ve yüksekokulların ilgili kurullarının önerisi, Senatonun ka-

rarı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hazırlık sınıf-
larında eğitim ve öğretim, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.  

(2) Yabancı dil eğitimi yapan bölüm/programlara ait hazırlık sınıfı uygulama esasları
Senato tarafından belirlenir.  

Devam zorunluluğu  
MADDE 19 – (1) Teorik dersler, laboratuvar ve benzeri çalışmaların en az %80'ine de-

vam etmek zorunludur.  
(2) Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin durumu, yarıyıl/yıl sonu

sınavlarından önce öğrenci bilgi sistemine işlenir ve ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Başarının Değerlendirilmesi, Eğitim-Öğretim Süresi ve Ek Süreler

Sınavlar
MADDE 20 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, tek ders

sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, bütünleme sınavı ve mezuniyet AGNO baraj sınavından
oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli
türlerde yapılabilir.

(2) Öğrenciler, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin değerlendirilmesinden başka, yarıyıl/yıl so-
nu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı öğretim elemanı ta-
rafından en az %30, en çok %70 olacak şekilde belirlenir.  

(3) Ortak zorunlu derslerin her biri için yarıyıl esasına göre eğitim yapan birimlerde en
az bir ara sınav, yıl esasına göre eğitim yapan birimlerde ise en az iki ara sınav ve bir yarıyıl/yıl
sonu sınavı yapılır.  

(4) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav süreleri en az iki ders saati, ara sınav süresi ise
en az bir ders saatidir. Kısa süreli sınavlar ile çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı gibi yapılan
sınavlarda, sınav süresi ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ancak, bu şekilde yapılan
sınavların süreleri, kısa süreli sınavlar hariç, bir ders saatinden az olamaz.  
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(5) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve ilgili sınavdan
sıfır puan almış sayılır. Ayrıca öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi
yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir. 

(6) Tek ders sınavı ve mezuniyet AGNO baraj sınavı dışındaki tüm sınavlarda öğren-
cilerin başarı notlarının hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate
alınır; yarıyıl/yıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl/yıl sonu sınavı puanları
100 üzerinden verilir.  

(7) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:  
a) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan

kısa süreli sınavlardır.  
b) Ara sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl için-

de yapılan sınavdır. Her ders için yarıyılda en az bir, yılda ise en az iki ara sınav yapılır. Bitirme
çalışması ve seminer için ara sınav yapılmaz. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa
süreli sınavlar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri ara sınav
notu yerine geçebilir. Yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yarıyıl/yıl sonu sınav
döneminden önce ilan edilir.  

c) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde
belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak
devam şartlarını yerine getiren ve/veya uygulamalarda başarılı olan öğrenciler girebilir. 

ç) Bütünleme sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belir-
lenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla,
yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen ya da bu sınavlara girdiği halde FF, DD ve DC harf notu
alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine ge-
çer.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için yarıyıl/yıl sonunda müfredatta belirtilen tüm et-
kinlikleri ve devam şartlarını yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğ-
renciler için tek derse kaldığı yarıyıl/yıl varsa bütünleme veya yaz okulu sınav dönemi sonunda
yapılan sınavdır. Tek ders sınavı öğrencinin ilgili birime yazılı müracaatı ile yapılır. Tek ders
sınavına giren öğrenciler için başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden
alınan puanlar dikkate alınmaz. Bu sınavdan  alınan not ham not olarak kabul edilir ve dersin
verildiği son dönemde kabul edilen AL değeri göz önünde bulundurularak takdir edilen harf
notu verilir. AL'nin altındaki not ise FF olarak değerlendirilir. Tek ders sınavı hakkından bir
kez yararlanılabilir.  Tek ders sınavında başarısız olan öğrenciler, kanuni süreler içinde bu dersi
tekrar ederler. 

e) Mazeret sınavı: Bu Yönetmelikte belirlenen ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen
haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılamayan
öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yö-
netim kurullarınca belirlenen tarihler arasında kullanırlar. Bütünleme sınavı uygulaması olan
birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez; bütünleme sınavı için
mazeret sınav hakkı kullanılır. Kısa süreli sınavlar ile yaz okulunda yapılan sınavlar için ma-
zeret sınav hakkı verilmez.  

f) Yabancı dil muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zo-
runlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında açılan sınavdır. Bu sınav Senato tarafından
belirlenecek esaslara göre yapılır.  

g) Mezuniyet AGNO baraj sınavı: Mezuniyet aşamasına gelen ve FF notu almadıkları
halde AGNO'ları 2,00'ın altında olan öğrencilerin, lisans programlarında son dört yarıyılda/iki
yılda aldığı derslerden istediği en fazla dördü için yapılan sınavdır. Değerlendirme tek ders sı-
navı gibi yapılır ve öğrencinin AGNO'su yeniden hesaplanır. AGNO baraj sınavına girecek öğ-
renciler bu sınav haklarını, ilgili yönetim kurullarının uygun göreceği tarihlerde kullanırlar.
Bu sınava girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz. Bu sınavlardan sonra mezuniyet
şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine göre takip eden yarıyıl/yıl-
da öğrenimine devam ederler. 
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(8) Yedinci fıkrada tanımlanmayan sınav türlerine sahip fakülte ve yüksekokullarda,
bu sınavların nasıl yapılacağı ve değerlendirileceği, bu birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uy-
gulama esaslarında belirtilir.  

(9) Derslerin şube veya gruplar halinde yapılması durumunda, sınavlar ve değerlendir-
melerin birlikte yapılıp yapılamayacağı birimlerin uygulama esaslarında belirtilir.  

Sınav programları  
MADDE 21 – (1) Sınav programları, kısa süreli sınavlar hariç, ilgili bölüm başkanlığı

ve/veya dekanlık/müdürlüklerce hazırlanır ve sınavlardan en az on beş gün önce ilan edilir. Sı-
nav günleri ve yerleri dekanlığın/müdürlüğün bilgisi dışında değiştirilemez. Millî ve dinî bay-
ramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.  

Başarı durumlarının ilanı  
MADDE 22 – (1) Yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin

başarı durumları, yarıyıl/yıl sonu sınavının yapıldığı tarihi izleyen on iş günü içinde ilgili öğ-
retim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

(2) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış, başarmış ve disiplin
cezası almamış öğrencilerden, AGNO'su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi;
3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi olarak belirlenir ve yarıyıl/yıl so-
nunda dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.  

Sınav evrakının saklanması  
MADDE 23 – (1) Öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait sınav evrakını notların ilan

edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına teslim eder. Bölüm baş-
kanlığı tarafından dekanlık/müdürlüklere teslim edilen sınav evrakı iki yıl boyunca muhafaza
edilir.

Sınav sonucuna itiraz  
MADDE 24 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna, ilan tarihinden

itibaren beş iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, bölüm ve/veya dekan-
lığa/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kâğıtlarında, ilgili öğretim elemanınca mad-
di bir hata tespit edilirse, ispat belgesi ile birlikte gerekli düzeltme yapılmak üzere
dekanlığa/müdürlüğe bildirilir ve bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edi-
lir.

Sınavlarda kopya 
MADDE 25 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya

çektiği, kopya çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenci o dersten
başarısız sayılır. Ayrıca, söz konusu öğrenci hakkında, ilgili dekanlıkça/müdürlükçe 18/8/2012
tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

Başarı notu
MADDE 26 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse

ait yarıyıl/yıl içi çalışmalarından aldığı puan ile yarıyıl/yıl sonu sınavında aldığı puan dikkate
alınır.  

(2) Yarıyıl/yıl içi çalışmalarının yarıyıl/yıl içi notuna katkısı ile yarıyıl/yıl içi notunun
ve yarıyıl/yıl sonu notunun ham başarı notuna katkıları; 20 nci maddeye uygun olarak ilgili
öğretim elemanı tarafından ders bilgi paketinde belirtilir.

Başarı notunun hesaplanması  
MADDE 27 – (1) Her yarıyılın başlangıcından iki hafta önce, ilgili yarıyılda açılacak

derslere ait başarı değerlendirme sistemi; yarıyıl içi çalışmaların türleri, sayısı, başarı notuna
katkısı, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı ve o derse ait AL değeri gibi bilgileri içeren
ders bilgi paketi dersi verecek öğretim elemanı tarafından hazırlanarak ilgili bölüm başkanlığına
sunulur. Bölüm kurulunda değerlendirildikten sonra fakülte kurulu kararı ile kesinleşir ve ilgili
öğretim elemanı tarafından ilan edilir.
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(2) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin so-
nunda o dersin öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde
bulundurularak aşağıdaki harf notlarından birisi verilir:

Harf Notu  Ağırlık Katsayısı  
AA  4,00  
BA  3,50  
BB  3,00  
CB  2,50  
CC  2,00  
DC  1,50  
DD  1,00  
FF  0,00  
M  Muaf  
G  Geçer  
Z  Devamsız  

(3) İkinci fıkradaki notardan;  
a) FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu

dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrar alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zo-
rundadır. 

b) M notu, AGNO hesabına dâhil edilmeyen veya yapılan muafiyet sınavlarında başarılı
olunan dersler için kullanılır.

c) Ortak zorunlu derslerin ara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından alınan notların başarı
notuna katkı oranı eşit olarak alınır. Bu dersler için başarı baraj notu, 100 üzerinden en az
50'dir. 50 ve üzeri notlar G harf notu olarak değerlendirilir.

ç) Ortak zorunlu dersler, ilgili fakülte/yüksekokul kurulu tarafından hazırlanıp Senato
onayı ile kabul edilen müfredatlara uygun olarak AGNO hesabına dâhil edilebilir. Bu uygula-
mayı benimseyen birimlerde ortak zorunlu ders/dersler, diğer zorunlu dersler gibi işlem görür.

d) Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendir-
meye katılmaz.

e) Z, AGNO hesabında FF notu işlemi görür. Z ile değerlendirilen ders verildiği ilk ya-
rıyılda/yılda alınarak devam ve sınav şartları yerine getirilir.  

f) Dikey geçiş işlemleri ile ilgili hususlarda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 28 – (1) AGNO: Öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış

olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin AKTS kredisi
ile o dersin başarı notunun 27 nci maddede belirtilen ağırlık katsayısıyla çarpılarak tamamının
toplanmasından elde edilen sayının, toplam AKTS kredisine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme
sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.  

(2) Yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki
AGNO'su yerine geçer.  

Başarısızlık durumu  
MADDE 29 – (1) Başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00'dır. En son hesaplanan AGNO'su

ile bir önceki AGNO'su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer.
Başarısız öğrenciler takip eden yarıyıllardan/yıllardan yeni ders alamaz. Bu öğrenciler öncelikle
FF notu aldıkları dersleri almak zorundadırlar. Ancak öğrenciler istemeleri halinde FF alarak
kaldıkları bu dersler dışındaki dersleri de, AGNO'su başarı baraj notuna eşitleninceye veya
daha yukarı oluncaya kadar, tekrar alabilir. Ders tekrarı ile AGNO'larını başarı baraj notuna
eşitleyen veya bu notun üstüne çıkaran başarılı öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdığı tarih
itibarıyla bulunması gerektiği yarıyılda/yılda, ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygu-
lama esasları çerçevesinde öncelikli olarak alt yarıyıllardan/yıllardan dersler alarak öğrenim-
lerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.  
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(2) Başarısız duruma düşen öğrenciler, değişim programları ile burslara aday gösteri-
lemezler. 

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler  
MADDE 30 – (1) Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın lisans programlarını azami
yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrencilere aşağıdaki işlemler uygu-
lanır:

a) Azami süreler sonunda, programında hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu
yerine getirmediği için sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendinde belirtilenler dışında kalan öğrencilere,
azami öğrenim sürelerinin dolduğu yarıyıl/yıl sonu veya varsa bütünleme sınavı sonuçlarının
ilan edilmesini takip eden beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları halinde, devam koşulunu
yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmadan iki ek sınav
hakkı verilir.

c) İki ek sınav hakkı; azami öğrenim sürelerinin dolduğu yarıyıl/yıla ait sınav takvimi-
nin sona ermesini takip eden otuz gün içinde kullandırılır. Sınav tarihi, yeri ve saati ilgili birim
tarafından belirlenir. 

ç) İki ek sınav sonunda, hiç almadığı veya devam şartını yerine getirmediği dersler de
dâhil olmak üzere, başarısız olduğu ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek
süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem
sonu ile veya varsa bütünleme sınavlarına girerler.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavları almadan mezun olması için başarması
gereken ders sayısını, programında hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler
de dâhil olmak üzere beş veya daha aza indiren öğrencilere dört yarıyıl/sınıf geçme esasına
göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen
bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile varsa bütünleme sınavlarına girer-
ler.

e) Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda tek dersten başarısız olan-
lara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız hak kul-
lanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder-
ler. Söz konusu öğrenciler, dönem sonu veya varsa bütünleme ve tek ders sınavlarına girebi-
lirler.

f) Programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde
AGNO'sunun 2,00'ın altında kalması sebebiyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme durumuna
gelen son dönem/sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf öğrencilerine,
not ortalamalarını yükseltmek üzere, diledikleri derslerden birim tarafından belirlenen tarihlerde
açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha
önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

g) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç akademik yıl girmeyen öğ-
renci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir. 

ğ) Türkçesi yetersiz olan yabancı uyruklu öğrencilere bir yıl süre ile Türkçe eğitimi al-
maları için izin verilir. Bu süre sonunda diğer yükseköğretim kurumları tarafından yapılan
Türkçe Yeterlilik Sınavında orta veya ileri seviyede başarı sağlayamayan öğrencilere bir yıl ek
süre verilir. Bu ek süre sonunda da başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

h) Mezuniyet hakkı kazandığı halde AGNO'sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, diğer
öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre öğrenimlerine devam edebilirler.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Sildirme, Mazeretler, Kayıt Dondurma, İzin, Tebligat ve Adres 

Bildirme,  Yatay ve Dikey Geçişler, Üniversite İçinde Bölüm veya Birim Değiştirme

Kayıt silme ve sildirme  
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin aşağıdaki durumlarda Üniversiteden kayıtları silinir:
a) Yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri,
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olmaları,
c) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesinden dolayı kayıt

yenilenmemesi üzerine ilişik kesmeye Senatonun karar vermesi ve bu kararı Yükseköğretim
Kurulunun onaylaması.

(2) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına,
bir dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrenci kayıt için diploma vermişse, isteği üzerine
bu diploma geri verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.  

Mazeretler  
MADDE 32 – (1) İkinci fıkrada belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan

eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekan-
lığa/müdürlüğe başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edil-
mez.  

(2) Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır:  
a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,  
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yük-
seköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,  

c) İlgili mahallin mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olmak kaydıyla
doğal afetler sonucu öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,  

ç) Birinci derece yakınlarının ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka
kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu bel-
gelendirmesi,  

d) Öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyen ekonomik sebeplerin ortaya çık-
ması, 

e) Öğrencinin tutuklu olması,  
f) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet halinin veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin

Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dı-
şındaki hallerin bulunması, 

g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alın-
ması,  

ğ) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği benzer diğer hallerin ortaya
çıkması.

Mazeretlerle ilgili yapılacak işlemler  
MADDE 33 – (1) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli mazeretlerle

ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:  
a) Mazeret süreleri kayıt dondurma işlemini gerektirmeyecek öğrencilere; giremedikleri

sınavlar için, istemeleri halinde 20 nci maddenin yedinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kap-
sam ve koşullarda mazeret sınav hakkı verilebilir.  

b) Sağlık raporu süresi ve diğer mazeretli olarak geçen süreler devamsızlıktan sayılır.  
c) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı

geçersiz sayılır.  
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Kayıt dondurma  
MADDE 34 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular yarıyılın/yılın ilk on iş

günü içinde yapılır. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.
Kayıt dondurma işlemini gerektirecek haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğren-
cilerin öğrenim süreleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulur.

(2) Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan/yıldan az olamaz. Sağlıkla ilgili
nedenler hariç, haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki ya-
rıyıl/bir yıl süre ile kayıt dondurulabilir.  

(3) Sağlık sorunları nedeniyle kayıt dondurmada süre aranmaz.  
(4) Öğrencinin tutuklu veya hükümlü olması durumunda, müracaat etmeleri halinde il-

gili yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur. 
(5) Kayıt dondurmak için dekanlığa/müdürlüğe başvuruda bulunan öğrencilerin kayıt-

ları, 32 nci maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde bu madede belirtilen
esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir.  

(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara
giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.  

(7) Öğrencilerin tek seferde raporlu oldukları süre, devamsızlık sürelerini aştığı takdirde
istemeleri halinde öğrencilere kayıt dondurma işlemi uygulanır.

İzin
MADDE 35 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma durumlarında aşağıda belirtilen işlemler

yapılır:  
a) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma

gibi imkânların doğması halinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Ku-
rulunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.  

b) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile ilgili mevzuat hü-
kümleri gereğince yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına
katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme
süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.  

c) Fakülteler ve yüksekokul adına bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğ-
rencilerin izinli ve mazeretli sayılmalarına, ilgili yönetim kurulu karar verebilir.  

Tebligat ve adres bildirme  
MADDE 36 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tüm idari işlemlere ait tebligatlar,

öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya talep edilmesi halinde öğrenciye Üni-
versite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular, ilgili birimlerin internet sayfa-
sında veya duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle yapılır.  

(3) Fakülte/yüksekokullara kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde,
bunu fakülte/yüksekokulların ilgili birimlerine bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres
vermiş bulunan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde,
tebligat kendilerine yapılmış sayılır.  

Yatay ve dikey geçişler  
MADDE 37 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokuluna yapılacak yatay/dikey ge-

çişler ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.  
Üniversite içinde bölüm ve birim değiştirme  
MADDE 38 – (1) Öğrenciler, bir fakülte veya yüksekokulun kendi bünyesindeki veya

Üniversite içinde yer alan diğer fakülte veya yüksekokul bünyesindeki eşdeğer düzeyde dip-
loma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay
geçiş yapabilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çift Ana Dal Lisans Programı ve Yan Dal Programı, Mezuniyet Tarihi,

Diplomalar ve Verilme Şartları

Çift ana dal lisans programı ve yan dal programı
MADDE 39 – (1) Üniversite içinde yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili

bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile çift ana dal programı
açılabilir. Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrenciler iki diploma programından eş za-
manlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilirler. 

(2) Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrenciler, ilgi duydukları
başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla yan dal programına kayıt olabilirler.  

(3) Çift ana dal ve yan dal programına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.  
Mezuniyet tarihi  
MADDE 40 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı

tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi,
bitirme tezi, diploma çalışması ve diğer sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmaların
tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur. Ders kaydı gerektirmeyen stajlar ve benzeri
etkinliklerden dolayı mezuniyetleri, bir sonraki yarıyıla/yıla taşan öğrenciler o akademik yarı-
yılda/yılda katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemezler. Ancak, öğrencilik haklarından
yararlanmak isteyen öğrenciler staj yaptıkları yarıyıl/yılda katkı payını veya ikinci öğretim üc-
retini öderler. 

Diplomalar ve verilme şartları  
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen kapsam ve koşullarda lisans programla-

rından mezun olabilmek için 240 AKTS kredisi ders alarak başarı ile tamamlayan ve AGNO'su
en az 2,00 olan öğrencilere o programın lisans diploması verilir.  

(2) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyıl veya iki yılının bütün derslerinden ba-
şarılı olan öğrencilere, istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak
için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların
Üniversiteyle ilişiği kesilir.  

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere,
geçici mezuniyet belgesi verilir.  

(4) Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler, ilgili mevzuat hükümlerine göre
belirlenir. Diplomanın kaybı halinde öğrenciye ikinci nüsha diploma verilir.  

(5) Diploma ve diğer belgelerin düzenlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından
belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.  
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43 – (1) 12/10/2012 tarihli ve 28439 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Er-

zurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük  
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme  
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.  
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Harran Üniversitesinden:
HARRAN ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Hayvan Deneyi Uygu-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesi Hayvan Deneyi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Deney hayvanı: İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezdeki deneysel çalışmalarda,

bilimsel araştırma, eğitim, deney, kontrol ve test amacıyla kullanılan veya kullanılacak omurgalı
tüm hayvanları,

b) Merkez (HDAM): Harran Üniversitesi Hayvan Deneyi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezini,

c) Merkez Müdürü: Harran Üniversitesi Hayvan Deneyi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi Müdürünü,

ç) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Harran Üniversitesini,
e) Yerel Etik Kurulu (HRÜ HADYEK): Harran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel

Etik Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: Harran Üniversitesi Hayvan Deneyi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde Yerel Etik Kurulu denetiminden geçmiş, deney hayvanları

kullanılarak gerçekleştirilecek, deneysel araştırmaların, eğitim, tez ve uygulamaların, sağlıklı
bir şekilde ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için, gerekli alt yapıyı oluşturmak.

b) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda gereken altyapı ve teknik desteği sun-
mak, uygulama, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, deneysel araştırmalar için temel labo-
ratuvar gereksinimleri ve teknik koşulları sağlamak, ileri düzeydeki laboratuvar çalışmaları ve
moleküler araştırmalar ile canlı materyal kullanarak yapılacak deneysel araştırmalara gerekli
desteği sağlayacak alt yapıyı hazırlamak, kurmak, geliştirmek ve çalıştırmak.
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c) Deney hayvanlarının kullanılacağı araştırma projeleri, deneysel araştırmalar, eğitim,
tez ve uygulamaları için, uluslararası bilimsel metotlarla ve standartlarda deney hayvanı üret-
mek, barındırmak, bakımını yapmak; yapılan işlemler sırasında hayvanların gereksiz acı ve
ağrıya maruz bırakılmamaları, hayvanların yaşam koşullarının deneyin özüne zarar vermeyecek
şekilde iyileştirilmesini, fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek, sağlık ve iyilik hallerini devam
ettirebilecek yeterlikte yaşam ve hareket alanı, yem, su ve çevresel şartların oluşturulmasını
ve hayvan deneylerinin sadece gerekli eğitimi almış araştırmacılar tarafından yapılmasını sağ-
lamak, yapılacak her türlü deneysel araştırma ve uygulamanın, etik kurallara uygun bir şekilde
hayvan refahı ve hayvan haklarına riayet edilerek yürütülmesini takip etmek.

ç) Bilimsel araştırma ve uygulamalara bilimsel destek vermek, gerçekleşmesini sağla-
mak, resmi ve özel kuruluşların isteği üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık yap-
mak.

d) Üniversitede bu alanda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanları ve öğ-
rencileri teşvik etmek, bilimsel destek vermek, bununla ilgili olarak bilim ve anabilim dalları
arasında koordinasyonu sağlamak.

e) Bu alan ile ilgili ve ilişkili veri ve bilgi dokümantasyon birimi kurmak, yayın ve ya-
yım faaliyetinde bulunmak.

f) Yurt içi ve yurt dışında bu alan ile ilgili yapılan bilimsel faaliyetlere olanaklar çerçe-
vesinde eleman göndermek ve destek sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Faaliyet alanlarına giren konularda gereken altyapı ve teknik desteği sunmak.
b) Uygulama, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, yeni deneysel yöntemleri ulusal

ve uluslararası işbirliği içerisinde takip etmek, eğitimini vermek ve uygulamak, ilgili araştır-
malar ve uygulamalar için gerektiğinde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

c) Üniversitede yapılan deneysel araştırma ve uygulamaların altyapısını oluşturmak,
geliştirmek ve buna yönelik yenilikleri takip etmek ve uygulamak, deneysel araştırmalar için
temel laboratuvar gereksinimleri ve teknik koşulları sağlamak.

ç) İleri düzeydeki laboratuvar çalışmaları ve moleküler araştırmalar ile canlı materyal
kullanarak yapılacak deneysel araştırmalara gerekli desteği sağlayacak alt yapıyı hazırlamak,
korumak, geliştirmek, çalıştırmak.

d) Deney hayvanlarının kullanılacağı her türlü araştırma projeleri ve eğitim öğretim
faaliyetleri için uygun özellikte deney hayvanı yetiştirmek ve bakımlarını yapmak, deney hay-
vanlarına, ilgili mevzuata ve uluslararası standartlara uygun bakım ve yaşam alanları sağlamak.

e) Temel deneysel araştırma ve uygulamalara ilişkin teorik ve pratik kurslar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından, Üniversitede tam gün görev ya-

pan, Üniversitenin Veteriner Fakültesi kadrosunda bulunan veya veteriner fakültesi mezunu;
in vivo hayvan deneylerinde en az bir yıl tecrübeli, ilgili mevzuat hükümlerine göre deney hay-
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vanları kullanım sertifikasına sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlen-
dirilir. Görev süresi dolan Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Bir öğretim üyesi en fazla
üç dönem Merkez Müdürü olarak görevlendirilebilir. Süresi dolan ya da çeşitli nedenlerle gö-
revden ayrılan Merkez Müdürünün yerine süresini tamamlamak üzere Rektör tarafından yenisi
görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevlendirilmesindeki usulle görevden alınabilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından, en az bir tanesi Üniversitenin
Veteriner Fakültesinden olmak üzere Merkez Müdüründe aranan niteliklere sahip, alanlarında
tam gün çalışan ve aylıklı görev yapan doktora derecesine sahip Üniversite öğretim elemanları
arasından en çok iki Merkez Müdür yardımcısı üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan
Merkez Müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdür yardımcıları aynı usulle
görevden alınabilir, yerine süresini tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Merkez Müdür
yardımcıları; Merkez Müdürüne görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olur, Merkez Mü-
dürünce verilen diğer görevleri yapar.

(3) Merkez Müdürü görevde olmadığı hallerde yardımcılarından birisi, yardımcılarının
da bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Merkez Müdürüne süresi altı ayı
geçmemek üzere vekâlet eder.

(4) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.
Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
d) Merkez personelinin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek.
e) Merkezde, deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun

şekilde kullanılmalarına ilişkin gerekli önlemleri almak.
f) Merkezde yürütülen çalışmaların ilgili mevzuat hükümlerine ve etik kurallara uy-

gunluğunu takip etmek, denetlemek ve personeli yönlendirmek.
g) Merkezin idari işlerini yürütmek.
ğ) Araştırmacıların Merkez imkânlarından yararlanabilmesi için gerekli plan ve düzen-

lemeleri yapmak.
h) Başka üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin deney hayvanı taleplerini incelemek ve

karara bağlamak.
ı) Her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayında o yıla ait eğitim, araştırma ve

faaliyetleri içeren yılsonu kurumsal faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak
Rektöre sunmak.

i) Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bi-
limsel toplantıları planlamak, düzenlemek, yürütmek, deney hayvanlarıyla ilgili kitap, broşür,
dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanları hazırlatmak ve/veya yayımlatmak.

j) Deney hayvanları araştırma ünitesine gelen veya üretilen, deneyde kullanılan, karan-
tinada tutulan, ölen-nakledilen deney hayvanlarına ilişkin tüm kayıtların tutulmasını sağlamak.

k) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak.
l) Yerel Etik Kurulu ile işbirliğini yürütmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür yardımcıları, So-

rumlu Veteriner Hekim, Yerel Etik Kurulu Başkanı veya vekili, Yerel Etik Kurulu Raportörü,
Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatöründen oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için
Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün çağrısı üzerine iki ayda en az bir kez, üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları, katılanların salt çoğunluğu
ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Mer-
kez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.
b) Merkezin yıllık çalışma programını planlamak, Merkezin idari ve teknik personel

ihtiyacını belirlemek.
c) Sorumlu veteriner hekimin ile diğer personelin çalışma usul ve esaslarını ilgili mev-

zuat hükümlerine göre belirlemek.
ç) Araştırmacıların ve diğer ilgili kurumların deney hayvanı taleplerini değerlendirmek

ve karara bağlamak.
d) Merkezce yürütülecek kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzen-

lemek.
e) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler

ile yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerin Merkezde çalışılmasına im-
kân ve destek sağlamak.

f) Merkezi ilgilendiren konularda Rektörlüğe önerilerde bulunmak.
g) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.
ğ) Merkez Müdürünün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.
Sorumlu veteriner hekim
MADDE 12 – (1) Merkezde ilgili mevzuat hükümlerine göre sorumlu veteriner he-

kimler görevlendirilir. Rektör tarafından görevlendirilen sorumlu veteriner hekimler Merkeze
bağlı hayvan refahı, prosedür uygulama ve benzeri tesislerde sorumlu yönetici olarak görev
yaparlar. Sorumlu veteriner hekimler Merkez Müdürüne bağlı olarak çalışır ve aşağıda belirtilen
görevleri yapar.

a) Laboratuvar hayvanlarının üretim ve bakımını sağlamak, sağlığını kontrol etmek ve
düzenlemek.

b) Laboratuvar hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek
ve araştırıcıları bu konuda bilinçlendirmek.

c) Merkez Müdürünün bilgisi ve yönlendirmesi ile araştırmacılara, anestezi ve operas-
yona hazırlık gibi temel deneysel uygulamalar ve Merkeze ait cihaz ve donanımın kullanılması
konularında yardım etmek.

ç) Merkez dâhilinde kullanılan laboratuvar hayvanlarının; üretimdeki, bakımdaki, proje
dâhili ve harici, ölen ve ötanazi uygulanan hayvanların kaydını tutmak.

d) Merkez dâhilinde kullanılan sarf malzemelerinin kaydını tutmak ve temin edilmesi
konusunda Müdürün kontrolü dâhilinde girişimlerde bulunmak.
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e) Projelerle ilgili bilgileri tarih ve sayı numarası vererek kayıt altına almak, kayıtların
yazılı olarak arşivlenmesini sağlamak ve Merkez Müdürünün Merkez dâhilinde uygun gördüğü
verileri bilgisayar ortamına taşımak ve Merkez Müdürüne rapor vermek.

f) Projelerde kullanılan ve diğer laboratuvar hayvanlarının hafta sonu ve tatil günlerinde
bakımları için Merkez Müdürünün uygun göreceği şekilde planlama yapmak.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre koruyucu veteriner hekimlik faaliyetlerinde bulunmak.
ğ) Merkez Müdürünü yürütülen çalışmalar, işleyiş ve aksaklıklar konusunda bilgilen-

dirmek.
Araştırmacıların sorumlulukları ve çalışma koşulları
MADDE 13 – (1) Merkezin olanaklarından öncelikle Üniversitenin akademik birim-

lerindeki araştırmacılar yararlanabilir. Araştırmacıların Merkezde yürütecekleri çalışmalarda
uymaları gereken usul ve esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Araştırmacılar çalışmalarında Yerel Etik Kurulunca belirlenen esaslara uymak zo-
rundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma, araştırma ve destek birimleri
MADDE 14 – (1) Merkez Müdürünün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merke-

zin faaliyet alanları konusunda Merkeze bağlı çalışma, araştırma ve destek birimleri oluşturu-
labilir.

(2) Birimler Merkez Müdürü ve müdür yardımcılarının sorumluluğunda faaliyet gös-
terirler.

(3) Birim sorumluları Merkez Müdürünün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla
bir yıllığına belirlenir. Görev süresi biten birim sorumluları tekrar seçilebilir veya süresinden
önce görevleri sonlandırılabilir.

(4) Birimler, Merkez Müdürü ve yardımcıları tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu
tarafından karara bağlanan usul ve esaslara göre faaliyetlerini yürütür.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkez ve bağlı birimlerinde bulunması gereken akademik, teknik,

idari ve diğer personel ihtiyacı, Merkez Müdürünün önerisi üzerine, İlgili mevzuat hükümlerine
göre Rektör tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür, Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkeze ilgili birimlerce alınan her türlü alet, ekipman ve demir-

başlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün

eğitim veya uzaktan eğitim yoluyla yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora programların-

dan oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ufuk Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim

veya uzaktan eğitim yoluyla yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora programlarından olu-

şan lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri

tarihleri içerecek şekilde Ufuk Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenerek, ilgili enstitülerce

ilan edilen eğitim dönemini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

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

ç) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans-

üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ta-

nımlanan ve enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,

d) Anabilim dalı akademik kurulu: Anabilim Dalının lisansüstü eğitim programlarında

fiilen görev yapan üniversitede kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim

üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Anabilim dalı başkanı: Enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalı başkanını,

f) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde ek-

sikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik et-

mek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ğ) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere enstitü

anabilim dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan ve bir

yıl için görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

h) Enstitü: Ufuk Üniversitesi enstitülerini,
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ı) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında enstitü müdür yardımcıları

ve müdürün göstereceği 6 aday arasından enstitü kurulunca seçilecek 3 öğretim üyesinden olu-

şan kurulu,

j) İkinci tez danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora yapan öğrencinin tez veya uygula-

ma konusunun özelliği gereği danışman ve anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine

enstitü yönetim kurulunca atanan, öncelikle Ufuk Üniversitesinde olmak üzere gerektiğinde

başka bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini,

k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

l) Kredi: Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygu-

lama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan birim değerini,

m) Müdür: Ufuk Üniversitesi enstitü müdürlerini,

n) Müdür yardımcısı: Ufuk Üniversitesi enstitü müdür yardımcılarını,

o) Mütevelli Heyet: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ö) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

p) Öğrenim ücreti: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen lisansüstü

öğrencilerden alınacak ücreti,

r) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

s) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir ko-

nuda bilgisini artırmak isteyenlerin, enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü

derslere kabul edilmesini,

ş) Proje: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel

bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

t) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü,

u) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun

incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden

oluşan çalışmayı,

ü) Senato: Ufuk Üniversitesi Senatosunu,

v) Tanıma belgesi: YÖK tarafından denklik belgesi tanzim edilinceye kadar lisansüstü

programa başvuran ilgilinin, tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurum ve programından mezun

olduğunu gösteren belgeyi,

y) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bi-

limsel bir çalışmayı,

z) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere ana-

bilim dalı akademik kurulu önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca atanan en az üç öğretim

üyesinden oluşan komiteyi,
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aa) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim etkinliklerinin bilişim tek-

nolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrenci-

lerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı ta-

rafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı/eşzamansız biçimde veril-

diği öğretimi,

bb) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,

cc) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Genel Esaslar

Yüksek lisans programları

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programları; tezli veya tezsiz olarak enstitülerin anabi-

lim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. İlgili anabilim dalı akademik kurulu kararı, enstitü

kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla bir enstitü, anabilim

dalında o anabilim dalından farklı bir ad taşıyan disiplinler arası bir başka yüksek lisans prog-

ramı da açılabilir. Ayrıca ilgili anabilim dalı akademik kurulu kararı, enstitü kurulunun önerisi,

Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla diğer üniversitelerle birlikte ortak yürü-

tülecek yüksek lisans programları açılabilir.

(2) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi,

Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı me-

kânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim

faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim yüksek lisans programları

Ufuk Üniversitesi bünyesinde açılabilir.

(3) Üniversitenin yüksek lisans programlarında eğitim ve öğretim dili Türkçedir. Ya-

bancı dilde yüksek lisans programları mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde enstitü kuru-

lunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla açılabilir.

Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak

adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş

Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) ala-

cakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programları için ALES’ten başvurdukları programın puan türünde

en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerden de başvurdukları

programın puan türüne göre ALES’ten en az 40 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul

edilen sınav belgesine sahip olmaları gerekir.

c) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı aranıp aranmayacağı veya

kaç puan aranacağı ve hangi sınav sonuçlarının eşdeğer tutulacağı ilgili anabilim dalı akademik

kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ilgili dönem öğrenci alım ilanında belirtilir.

5 Nisan 2017 – Sayı : 30029                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Yabancı dille öğretim yapılan programlarda sadece ÖSYM tarafından yapılan veya eşdeğer

kabul edilen sınavlarda en az 80 puan şartı aranır. Türkçe yapılan programlar için ÖSYM’nin

Yabancı Dil Sınavı yanında eşdeğer kabul edilen sınavlar ile Ufuk Üniversitesinin yabancı dil

muafiyet sınavından en az 50 puan alan adaylar ve yabancı dilde eğitim ve öğretim veren bir

yükseköğretim kurumundan lisans mezunu olan öğrenciler doğrudan yabancı dil koşulunu kar-

şılamış sayılır. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir;

ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da getirilebilir.

ç) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adaylar; tezli başvurular için ALES

puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve mülakat puanın %25’ine göre, tezsiz baş-

vurular için lisans not ortalamasının %50’si ve mülakat puanın %50’sine göre değerlendirilir.

Mezun durumda olabilecek adayların başvurusunda ise ALES puanının %50’si ve mülakat pua-

nının %50’sine göre değerlendirilir.

d) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların mülakat öncesi ön kayıt işlem ta-

rihi ile kesin kayıt tarihi Üniversitece hazırlanacak akademik takvimde gösterilir.

Bilimsel hazırlık

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programlarına giriş şartlarını sağlayan, başarılı bulunan

ve nitelikleri aşağıda belirtilen tezli yüksek lisans program adaylarına; eksikliklerini gidermek

amacıyla bilimsel hazırlık programı, ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ile gerekli

görüldüğünde uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış

olanlar,

b) Lisans derecelerini yabancı bir ülkede veya üniversite dışındaki yükseköğretim ku-

rumlarından almış olanlar.

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

bu süreye dâhil edilemez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı

olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre yüksek lisans programı

azami sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programının dersleri toplamda on beş krediyi

geçemez.

(3) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, mevcut ders programı dikkate alınarak ilgili

enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu

dersler olarak belirlenir. Bu dersler, ilgili tezli yüksek lisans programını tamamlamak için ge-

rekli görülen derslerin yerine geçmez ve yüksek lisans öğrenim not ortalamasına dâhil edilmez.

Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim

dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yüksek lisans programına

yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sa-

yılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için öğrencinin tabi olduğu bu Yönetmelik hü-

kümleri uygulanır.
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Özel öğrencilik

MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun

onayı ile yüksek lisans programlarına belirli bir oranda özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan, programın gereksinimlerini kayıtlı öğ-

renciler gibi yerine getirmeleri beklenen özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve

giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrencilerden kayıt sırasında istenecek belgeler enstitü yönetim ku-

rulunca belirlenerek ilan edilir.

(2) Özel öğrencilik yüksek lisans programında doğrudan derece elde etmeye yönelik

bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi ücret ve

kayıt dâhil Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün

koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrenci kimliği ve as-

kerlik tehir talepleri dâhil öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bunlara burs veya ücret in-

dirimi uygulanmaz. Özel öğrencilerden alınacak öğrenim dâhil diğer ücretler Mütevelli Heyeti

tarafından belirlenir.

(3) Yüksek lisans programına kabul edilirken diğer yükseköğretim kurumlarından özel

öğrenci olarak alınan ve başarılı olunan derslerden muaf sayılacakların oranı ilgili yüksek lisans

programında alınması gerekli derslerin %50’sini geçemez.

(4) Enstitüde özel öğrencilerin başardıkları yüksek lisans derslerini en geç iki yıl (dört

yarıyıl) içerisinde Enstitüde asıl öğrenci olmaları durumunda, kendi anabilim veya bilim alan-

ları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geç-

memek koşulu ile anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uy-

gun bulması ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir. Özel öğrencilere Üni-

versitede bir yüksek lisans programına devam etmedikleri takdirde başarı ile tamamladıkları

dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

Programlar arası geçiş

MADDE 9 – (1) Şartları aşağıda gösterilen durumlarda tezli ve tezsiz öğrenciler için

yüksek lisans programlar arası geçiş uygulanabilir:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni anabilim dallarının öne-

risi üzerine enstitü yönetim kurullarınca verilir. Tezsiz yüksek lisans programından tezliye geç-

mek için ilgili programda belirlenmiş yabancı dil notu ve ALES başvurma koşulunun yerine

getirilmesi gerekir. Diğer yükseköğretim kurumlarından programlar arası geçiş taleplerinde

yatay geçişe ilişkin bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

b) Tezli yüksek lisans programından tezsize geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans prog-

ramları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır. Tezsiz programdan tezli programa ge-

çişte, tezli program için gerekli dersleri alıp başarıyla tamamlaması ve tezsiz programdaki genel

not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

c) Geçiş için yayınlanan akademik takvimde lisansüstü derslerin başlaması için öngö-

rülmüş tarihten en geç bir ay önce öğrencinin başvurusu gerekir. Tezli veya tezsiz programlar

arasındaki geçişte başvuruların en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli
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ve tezsiz yüksek lisans programlarında geçiş başvurusu bir kez yapılabilir. Yatay geçiş yapan

öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki programda geçirdiği süreler

de hesaba katılır. Daha önce diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yap-

mış olanlar azami öğretim süresi uygun olduğunda programlar arası geçiş de yapabilir. Tezsiz

yüksek lisans programında geçen süreler tezli yüksek lisans programındaki süreye dâhil edilir.

Tezli programa geçişi kabul edilen öğrencilere tez danışmanı ve tez konusu ayrıca belirlenir.

ç) Tezli programa kayıtlı olup tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrenciler başka tezli

bir programa geçiş yapamaz ancak talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programına

kalan süresi dikkate alınarak geçiş yapabilir. Tezi intihal sebebiyle reddedilen öğrenciler diğer

yüksek lisans programlarına geçiş yapamaz.

Yatay geçiş

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim dalında

veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı başarı

ile tamamlamış olan öğrenciler, yüksek lisans programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programından tezliye yatay geçiş yapmak için ilgili programda belirlenmiş

yabancı dil ve ALES koşulunun yerine getirilmesi gerekir.

(2) Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alına-

rak ek şart ve gereksinimler ile öğrencinin hangi derslerden muaf tutulacağı konuları da dâhil

enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin

diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde,

muafiyet verilen dersler ilgili yüksek lisans programında alınması gerekli derslerin %50’sini

geçemez. Başka bir yükseköğretim kurumunda tamamlanan dönem projesi, seminer, yeterlik

sınavı ve tez dersleri yatay geçişte saydırılamaz. Yatay geçiş için öğrencilerin akademik tak-

vimde gösterilen yarıyılın başlamasından en az on beş gün önce gerekli belgelerle başvuru yap-

ması gerekir.

(3) Yüksek lisans programlarına en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar ve tez çalışma-

sına başlanmadan önce yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçişte öğrenci, öğrenim gördüğü prog-

ramda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir.

Kesin kayıt

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrencilik hakkı kazanan Türk ve ya-

bancı uyruklu adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek

kesin kayıtlarını yaptırırlar:

a) Lisans diplomasının aslı veya üniversitece onaylı örneği,

b) Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş öğrenciler için diplomaları ile birlikte

Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik ya da tanıma belgesinin aslı veya onaylı örneği,

c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

ç) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci not dökümü belgesinin (transkript) aslı

veya üniversitece onaylı örneği,

d) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya elektronik çıktısı,

e) T.C. Kimlik numarası beyanı,
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f) Son altı ayda çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,

g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

ğ) Üniversite Mütevelli Heyetçe belirlenen öğrenim ve diğer ücretlerin ödendiğini gös-

teren belge,

h) Yabancı öğrencilerin öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter

tasdikli örnekleri, İl göç idaresi müdürlüğü veya ilgili resmi kurumdan alınacak ikametgâh bel-

gesinin aslı veya onaylı örneği.

(2) Kesin kayıt için belgelerin geçerlilik sürelerinin sona ermemiş olması gerekir. Sınavı

yapan kurum tarafından aksi belirtilmediği sürece ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin

geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren üç yıl, YDS veya eşdeğer sınav sonuç

belgesinin geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren beş yıldır. Kesin kayıt hakkını

kazanan adaylara, başvuru sırasında aslını veya onaylı örneklerini teslim etmiş bulunduğu bel-

geler tekrar geri verilmez.

(3) Kayıt için gerçeğe aykırı, sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınav-

larında sahtecilik yaptığı belirlenen, ön kayıt ve mülakatta yanlış beyan ve bilgiler verenlerin

yapılmış kayıtları sonradan öğrenilse dahi iptal edilerek Enstitü ile ilişikleri kesilir ve ayrıca

bunlar arasında kendilerine daha önce verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır.

Bu durumda olanlar, öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır.

(4) Adaylara, kesin kayıttaki belgeleri tamamlamaları için enstitü müdürlüğünce uygun

süre tanınır. Mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla kesin kaydını süresi

içinde yaptıramayan öğrenciler, akademik takvimde belirlenmiş olan ders bırakma tarihine ka-

dar kayıtlarını yaptırabilirler. Bu süre içerisinde mazereti nedeniyle kesin kaydını yaptıramayan

öğrenci yönetim kurulu onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere izleyen yarıyılın başında kay-

dını yaptırır.

(5) Bir yüksek lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci sayısı 10’dan

daha az sayıda olduğunda enstitü kurulu bu eğitim programında o ders yarıyılı için lisansüstü

program açmayabilir. Ancak kazanan öğrencilerin kayıt hakları programın açılacağı yarıyıla

kadar saklıdır ve öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarı-

yılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Üniversite Mütevelli Heyet tarafından

belirlenen öğrenim ücretini ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme iş-

lemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Öğrenim ve kayıt yenileme ücretini ödemeyen ve

belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan veya yenilemeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve

tez sınavı dâhil hiçbir öğretim faaliyetlerine katılamaz. Bu durumdaki öğrenciler ders seçimi

yapamaz, kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez. Ayrıca

askerlik sevk tehiri yapılmış olanların sevk tehirleri iptal edilir ve öğrencilik haklarından ya-

rarlanamazlar.

(2) Seminer/dönem projesi/tez aşamasındaki her öğrenci kaydını dönem başlarında ye-

nilemek zorundadır. Mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla kaydını
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süresi içinde yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirlenmiş olan ders bırakma tarihine

kadar kayıtlarını yenileyebilirler. Kaydını süresi içerisinde yenilemeyen öğrencilerden Müte-

velli Heyet tarafından belirlenen gecikme ücreti alınabilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan

bir yarıyıl için kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise,

tez danışmanı tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu du-

rumlarda geçen süreler öğrenimdeki azami süreye dâhil edilir.

(4) Yüksek lisans programlarının herhangi bir aşamasında üst üste iki yarıyıl ya da ara-

lıklı olarak üç yarıyıl ya da daha fazla süre kayıt yaptırmayan öğrencilerin, tekrar kayıt yaptır-

dıklarında, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tez konusu ve/veya

tez danışmanı değişebilir.

Kayıt dondurma/izinli sayılma

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden öğrenime devam

edemeyecek derecede geçerli, haklı ve zorunlu mazeretleri olanlardan, belgeleri enstitü yönetim

kurulunca kabul edilenlerin, Mütevelli Heyeti tarafından ilgili yarıyıl için belirlenen ücreti öde-

mek şartıyla talepleri halinde en çok iki yarıyıl boyunca kayıtları dondurulur ve izinli sayılırlar.

Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez. Kayıt donduran ve izinli sayılan öğrenciler derslere

devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamazlar. Öğrencilerin karşılaştığı zorunlu as-

kerlik süresi, gebelik süresi, gözaltı süresi, yurtdışında devamı zorunlu görev süresi, üç aylık

süreyi aşan raporlu tedavi dönemi vb. diğer sebepler mazeret olarak öncelikle dikkate alınır.

Tutuklanan, mahkûm olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere izin

verilmez. Tutukluluğu sonrası beraat eden öğrenciler, müracaatlarında durumlarını belgeleme-

leri halinde tutuklulukta geçen süre için izinli sayılırlar. Kayıt donduran öğrencilerin izinli sa-

yıldığı bu süreler azami eğitim öğretim süresine dâhil edilmez.

(2) Kayıt dondurulan veya izinli sayılan sürenin bitiminde enstitüdeki kayıtlarını yeni-

lemeyen öğrencilerin kayıtları silinir. Mazeret olarak başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı be-

yanda bulunduğu ve sahtecilik yaptığı sonradan belirlenen kişilerin kayıt dondurma işlemleri

iptal edilerek geçersiz ilan edilir. Süresi içerisinde ücretini ödemeyenlerin izin hakkı ilgili ens-

titü yönetim kurulu kararı ile saklı tutulur. Bu durumdaki öğrencilerin izinde geçirdikleri süre

ise azami öğretim süresine dâhil edilir.

(3) Kayıt dondurulan veya izinli sayılan sürelerin bitiminden itibaren öğrencilerin takip

eden yarıyılda mali ve idari sorumluluklarını yerine getirerek kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

Kayıt sildirme

MADDE 14 – (1) Öğrenciler yüksek lisans öğrenimi süresi içerisinde istedikleri tak-

dirde ilgili enstitüye dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt sildiren öğrencilerin

daha sonra aynı enstitüde kayıt sildirdiği yüksek lisans programına dönmek üzere yaptıkları

başvuruları kabul edilmez.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği

kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki belgeleri alabilmeleri için Üniversite

tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve Mütevelli Heyetince belirlenen

tüm mali ve idari yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarında Eğitim Öğretim Esasları

Danışman atanması

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programında; enstitü anabilim dalı başkanlığı,

her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman

tercihini de dikkate alarak Ufuk Üniversitesinin öğretim üyesi kadrosunda bulunan bir tez da-

nışmanını birinci yarıyılın sonuna kadar ve öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez ko-

nusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitü yönetim kuruluna önerir. Danışmanlar

ve tez konuları enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir, sonradan değiştirilebilir veya sona

erdirilir. Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi kadrosunda yeterli öğretim üyesi bulunmaması ha-

linde enstitü yönetim kurulu tarafından programlarda görevli başka bir yükseköğretim kurumu

kadrosundaki öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden

fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda öncelikle Ufuk Üniversitesi kadrolarından olmak

üzere diğer yükseköğretim kurumundan da ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı

ihtiyaç üzerine üniversite kadroları dışından atandığı takdirde en az doktora derecesine sahip

öğretim elemanlarından olabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında; enstitü anabilim dalı başkanlığı kayıtlı öğrenciler

için dönem projesinin yürütülmesinde öncelikli olarak Ufuk Üniversitesi kadrolarından olmak

üzere dönem projesi dersini vermesi için programla ilgili olan bir öğretim üyesini veya yeterli

niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna

kadar enstitü yönetim kuruluna önerir. Proje danışmanları ve dönem proje konuları enstitü yö-

netim kurulu kararı ile belirlenir, sonradan değiştirilebilir veya sona erdirilir.

(3) Tez danışmanı, tez konusunun belirlenmesini izleyen yarıyıl başından itibaren her

yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alanı adlı bir ders açabilir. Her öğrenci,

açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, ilgili

enstitü kurulunca kararlaştırılır ve ilgili enstitü yönetim kurulunca yürütülür.

(4) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren yaz dönemi dâhil

hak, görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

Tezli yüksek lisans programı uygulaması

MADDE 16 – (1) Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişmesi, bilgiyi de-

ğerlendirmesi ve yorumlama yeteneğini kazanması amacıyla tezli yüksek lisans programı; bir

eğitim ve öğretim yarıyılında 30 AKTS, bir eğitim ve öğretim yılında 60 AKTS kredisinden,

toplam yirmi bir kredi ve toplam 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders

ile bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması başarılı ve başarısız

olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı ve programa sayılacak derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sı-

rasında alınmamış olması koşuluyla, lisans programı derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü

anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ilgili enstitüde uy-

gulanan diğer yüksek lisans programları derslerinden en fazla iki veya diğer yükseköğretim

kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden programa sayılmak üzere en fazla iki

ders daha seçilebilir.
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(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, tezli yüksek lisans programlarında

disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar

verebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı Üniversite Senatosunun onayı ile ikinci lisansüstü öğ-

retim programı olarak yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programı uygulaması

MADDE 17 – (1) Öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uy-

gulamada nasıl kullanılacağının gösterilmesi amacıyla tezsiz yüksek lisans programı; otuz kre-

diden ve 60 AKTS krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden

oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptır-

mak ve yarıyıl sonunda yazılı proje raporu vermek zorundadır. Bu rapor, öğrencinin proje da-

nışmanı tarafından değerlendirilir. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız

olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı ve programa sayılacak derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sı-

rasında alınmamış olması koşuluyla, lisans programı derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü

anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ilgili enstitüde uy-

gulanan diğer yüksek lisans programları derslerinden en fazla üç veya diğer yükseköğretim

kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden programa sayılmak üzere en fazla iki

ders daha seçilebilir. Enstitü kurul kararına göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda ye-

terlik sınavı uygulanabilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, tezsiz yüksek lisans programlarında

disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar

verebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı Üniversite Senatosunun onayı ile ikinci lisansüstü

öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarı-

yılda tamamlanır. Bu süreye geçiş yapmış öğrenciler için tezsiz programdaki geçirilen süreler

dâhildir. Kayıt dondurma veya izinli sayılma, özel öğrenci olarak geçirilen süreler azami süre

hesaplamasına dâhil değildir. Dört yarıyıla ilave edilen yarıyıllar için ayrıca Mütevelli Heyet

tarafından belirlenen ek ücret ödenir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında dört yarıyıl sonunda programın öğretim planında

yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde

öngörülen devam dâhil başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süre olan altı

yarıyıl içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin

enstitü ile ilişiği kesilir.
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(3) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu süreye

geçiş yapmış öğrenciler için tezli programdaki geçirilen süreler dâhildir. Bu sürenin sonunda

başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Kayıt don-

durma, özel öğrenci olarak geçirilen süreler azami süre hesaplamasına dâhil değildir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında üç yarıyıl sonunda programın öğretim planında

yer alan kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde öngörülen devam

dâhil başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen veya dönem projesinden başarısız olan

öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders seçimi ve dersten çekilme

MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçim-

leri tezsiz yüksek lisansta danışmanları, tezli yüksek lisansta tez danışmanları tarafından, tez

danışmanı atanmayan öğrenciler için ise, bu görev tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili enstitü

anabilim dalı başkanı veya anabilim dalı başkanının enstitüye bildirdiği öğretim üyeleri tara-

fından yürütülür. Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme

ve ders bırakma, danışman veya yetkili öğretim üyesi onayı ile yapılabilir. Öğrencilerin prog-

ramda belirtilen zorunlu dersleri seçmesi gerekir. Ders seçimi yapmayan öğrenciler derslere

devam edemez.

(2) Danışmanın uygun bulması koşuluyla akademik takvimde belirtilen süreye kadar

daha önce seçtiği derslerden çekilebilir. Bu şekilde bırakılan derslerin yerine o yarıyıl içinde,

enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek zorunlu nedenler dışında, öğrenci başka bir derse

kayıt yaptıramaz.

Derslerin yürütülmesi

MADDE 20 – (1) Bir dersin kredi/saat değeri, o derse ait haftalık teorik ders saatinin

tamamı ile haftalık uygulama, laboratuvar, atölye ve benzeri öğretim saatleri yarısının topla-

mına eşittir. Ancak herhangi bir ders hiçbir şekilde 4 kredi/saati aşamaz. Derslerin tamamına

devam zorunludur. Ancak teorik derslerin % 30’unu, uygulamalı derslerin % 20’sini aşmayan

ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir. Yarıyıl boyunca devamsız olduğu

belirlenen öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve (FF) notu verilir. Öğrencinin

devam yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve

gerektiğinde enstitü müdürlüğüne bilgi verilir.

Sınavlar, mazeretler ve itiraz

MADDE 21 – (1) Yüksek lisans öğrencilerinin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılacak

ara sınav ve diğer çalışmalar ile yarıyıl sonunda yapılacak yarıyıl sonu sınavlarıyla ölçülür.

(2) Yüksek lisans öğrencileri, kredili derslerde, her yarıyıl içinde en az bir kez o dersin

ara sınavına girerler. Ara sınav, yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi ça-

lışmalar ayrı ayrı ya da birlikte değerlendirilebilir. Ancak geçerli, haklı ve zorunlu sebeplerle

ara sınava katılamayan öğrencilerden bu durumun sona ermesinden itibaren en geç yedi gün

içinde belgeleri ile enstitüye başvurmaları ve enstitü yönetim kurulunun uygun bulması halinde
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ara sınavı yerine geçmek üzere mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavının tarihi yönetim

kurulunca belirlenir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz. Birinci derece ya-

kınların ölümü, doğal afetler, heyet raporu ile onaylanmış ağır hastalık ve zorunlu yurt dışı res-

mi görevler vb. öncelikle dikkate alınır.

(3) Yüksek lisans öğrencisi bir yarıyılda aldığı ve devam koşulunu sağladığı bütün ders-

lerin yarıyıl sonu sınavına, enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zo-

rundadır. Ancak geçerli, haklı ve zorunlu sebeplerle yılsonu sınavına katılamayan öğrencilere,

bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavı hakkı bulunmayan durumlarda mazeret sınavı

hakkı verilebilir.

(4) Yüksek lisans sınav sonuçlarında maddi hata yapıldığı yönündeki itirazların sınav

notlarının ilanını izleyen yedi iş günü içinde enstitü müdürlüğüne yapılması gerekir. İtiraz üze-

rine sınav evrakı, hatalı not toplamı yapılıp yapılmadığı ile sınırlı olacak şekilde incelenerek

değerlendirilir. Belirtilen süre geçirildikten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme

MADDE 22 – (1) Yüksek lisans öğrencisinin başarı notunun belirlenmesine ilişkin

esaslar aşağıdadır:

a) Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu; ara sınavlar ile yazılı sınav, proje teslimi,

ödev teslimi, sözlü sunum dâhil öğrencinin sergilediği dönem içi akademik performans ve ça-

lışmalar, dönem sonu sınavı ile ayrıca tezsiz öğrenciler için dönem sonu proje çalışması de-

ğerlendirilerek ilgili dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.

b) Yüksek lisans öğrencilerine aldıkları kredili dersler için aşağıda gösterilen harf not-

larından biri başarı notu olarak verilir:

Puan Katsayı Harf Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

0-59 0,00 FF

(2) Harf notlarından (CB) ve üzeri notlar Başarılı-Geçer; (CC) Koşullu Geçer; (FF) Ba-

şarısız-Geçmez olarak değerlendirilir.

(3) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

a) S: Bilimsel hazırlık programındaki derslerini, tez çalışmalarını ve tez sınavını başa-

rıyla tamamlayan ve tezi hakkında kabul kararı verilen öğrenciler ile kredisiz alınan derslerde

başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U: Bilimsel hazırlık programındaki derslerinde, tez çalışmalarında ve tez sınavında

başarılı bulunmayıp tezi hakkında red kararı verilen öğrenciler ile kredisiz derslerde başarısız

olan öğrencilere verilir.

c) EX: Üniversite tarafından uygulanan İngilizce dil sınavı sonucu başarılı görülen veya

yatay geçiş yoluyla kabul edilip İngilizce yeterlikten muaf tutulan öğrenciye verilir. (EX) notu

ortalamaya katılmaz, ancak not belgesinde gösterilir.
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ç) W: Bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

d) I: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle ders

için gerekli koşulları tamamlayamayan ve kesin notu belli olmayan öğrencilere verilir. Öğrenci

herhangi bir yarıyılda, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son

sınavın bitimi tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak

zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir.

e) (NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir. (FF) notu gibi işlem görür.

f) (P) Notu: Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

g) FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

ğ) FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız olarak,

belirlenir.

(4) Öğrencinin o yarıyılda aldığı bir dersin kredisi ile başarı notunun katsayısının çar-

pımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Yarıyıl not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı ders-

lerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde

edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yarıyıl içi sınav

ve diğer akademik çalışmaların başarı notu içindeki ağırlığı % 40, yarıyıl sonu sınav ağırlığı

% 60’tır.

(5) Yüksek lisans öğrencilerinin tüm derslerinden başarılı sayılabilmesi için genel not

ortalamalarının en az (2,5) olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğ-

renciler (CC) harf notu olan derslerini Mütevelli Heyetçe belirlenen ücreti karşılığı tekrarla-

yabilir veya bu derslerin anabilim dalı başkanlığı tarafından yerine konulan veya eşdeğeri kabul

edilen diğer seçmeli dersleri alabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son

not geçerlidir.

Ders tekrarı

MADDE 23 – (1) Yüksek lisans anabilim dalınca belirlenmiş olan zorunlu derslerde

başarısız olan öğrenciler azami öğrenim süresi içerisinde o dersi tekrarlamak veya enstitü ana-

bilim dalınca yerine konulan veya eşdeğer olarak kabul edilen dersleri almak zorundadır. Ders

tekrarlayan öğrencinin derse devam zorunluluğu olmamakla birlikte yazılı sınav, ödev, sunu

ve benzeri akademik sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Danışmanın onayıyla derse devam

ile ilgili resmi bildirimde bulunmayan öğrenci o dersi ilk defa alıyor kabul edilerek derse de-

vamla yükümlü tutulur. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(2) Yüksek lisans programındaki zorunlu dersler dışındaki seçmeli derslerden başarısız

olan öğrenci başarısız olduğu ders dışında seçmeli başka bir dersi de danışman onayıyla alabilir.

(3) Azami eğitim süresi içerisinde tekrarlanan derslerde başarılı olamayanlar ile süresi

içerisinde tamamlayamayacağı anlaşılanların enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması

MADDE 24 – (1) Tezli programdaki bir öğrenci, tez çalışmasında elde ettiği sonuçları

enstitünün Tez, Rapor Yazım ve Basım yönergesine uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde

sözlü olarak savunur.
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(2) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise dü-

zeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak ilk olarak danışmanına sunar. Öğrenci danış-

manın yazılı şekilde tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve teze ilişkin orijinallik raporu

(intihal raporu) ile birlikte tezi üç nüsha hazırlayarak enstitüye teslim eder. Tezler ilgili enstitü

tarafından jüri üyelerine gönderilir. Tez intihal raporunda gerçek bir intihalin tespiti halinde

gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Tez çalış-

masının orijinallik raporu (intihal raporu) uygulama esasları enstitü yönetim kurulu tarafından

belirlenir.

(3) Öğrencinin tez savunmasına başvurabilmesi için tez konusu ve danışmanın atan-

masından itibaren en az bir yarıyıl geçmiş olması gerekir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi yedek üyeleri ile birlikte; ilgili enstitü anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az biri Üniversite dışından

olmak üzere danışman dâhil üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı

olmaksızın jüride yer alabilir. Jüride en kıdemli üye başkanlık görevini üstlenir. Danışman ise

jürinin çalışmalarında koordinatörlük görevini yürütür.

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

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-

numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır.

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

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak

değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili

enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği

kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri

yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrenci-

nin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi reddedilen öğrencinin kendisinin talepte bulunması ve azami süreyi geçirmemiş

olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri ge-

reklerini yerine getirmiş olması halinde kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olan, onaylanmış yüksek lisans tezinin cilt-

lenmiş en az üç kopyasını tez sınavı veya uzatma süresi sonundaki yenilenen tez sınavı tari-

hinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan

öğrenciye tezli yüksek lisans diploması ile AKTS’ye göre hazırlanan diploma ekleri verilir.

Mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilenler için tez teslim süresi bir ay daha

uzatılabilir. Tezini zamanında teslim edemeyen öğrenci belirtilen koşulları yerine getirinceye

kadar geçici mezuniyet belgesi veya diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz

ve yüksek lisans öğrenciliğinde azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.
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(2) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim

edildiği tarihtir. Mezuniyeti hak eden öğrencilere diploması hazırlanıncaya kadar geçici me-

zuniyet belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesi ve tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğ-

rencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı

bulunur.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin birer kopyası enstitü

tarafından elektronik ortamda, Üniversite kütüphanesine ve bilimsel araştırma ve faaliyetlerin

hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(4) Tezsiz programda kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğ-

renciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyeti hak eden öğrencilere diploması ha-

zırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesi ve tezsiz yüksek

lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK

tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi olarak dönem projesinin başarılı kabul

edildiği raporun teslim edildiği tarih gösterilir.

(5) Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgesinin aslını enstitüye teslim ederek

diplomalarını alırlar. Yüksek lisans diplomaları ve diploma ekleri, YÖK tarafından belirlenen

esaslara uygun olarak hazırlanır ve verilir. Öğrenciliği süresince gerçek dışı, sahte veya tahrif

edilmiş belge kullanan veya sahtecilik yaptığı sonradan belirlenen öğrencilerin diplomaları

iptal edilerek ilgili kişi ve kurumlara yazı ile bildirilir.

(6) Yüksek lisans diplomalarının şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato ta-

rafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Genel Esaslar

Doktora programları

MADDE 26 – (1) Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri

geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaş-

mak için gerekli becerileri kazandıran doktora programları; enstitülerin anabilim dalları esas

alınarak açılır ve yürütülür. İlgili anabilim dalı akademik kurulu kararı, enstitü kurulunun öne-

risi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla bir enstitüde, anabilim dalında o ana-

bilim dalından farklı bir ad taşıyan disiplinler arası bir başka doktora programı da açılabilir.

(2) Üniversitenin doktora programlarında eğitim ve öğretim dili Türkçedir. Yabancı dil-

de doktora programları mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi,

Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla açılabilir.

Doktora programlarına başvuru ve kabul

MADDE 27 – (1) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki ko-

şulları sağlamış olması gerekir:

a) Bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki yüksek lisans

programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlı-

ğından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir. Hazırlık sınıf-
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ları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar ile tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fa-

külteleri mezunları ve Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında

kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar doktora için gerekli yüksek lisans derecesine sahip

sayılır. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamala-

rının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurdukları programın

puan türünde en az 80 tam puan almış olmaları gereklidir. Doktora programları için tezli yüksek

lisans mezunlarının ve 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan

veya mezun olan öğrencilerin ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam

puan almış olmaları gerekir.

b) Doktora programlarına başvurularda ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tara-

fından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-

bancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar-

arası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, doktora prog-

ramlarından hangileri için ne kadar puan aranacağı ve hangi sınavların eşdeğer tutulacağı ilgili

anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ilgili dönem öğrenci

alım ilanında belirtilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda en az 80 yabancı dil puan

şartı aranır. Doktora programına ilk defa kayıt olanların yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi

sınavı yapan kurum tarafından belirtilmediği takdirde beş yıl olarak uygulanır.

c) Doktora programına başvuracak olanların kabulünde, ALES puanının %25’i, yazılı

olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucunun %25’i ile lisans

derecesiyle başvuranlar için lisans not ortalaması, yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için

de yüksek lisans not ortalamasının %25’i ve yabancı dil notunun %25’i birlikte değerlendirilir.

Mezun durumda olabilecek adayların başvurusu ALES puanının %50’si, yabancı dil notu ile

mülakat sonucunun %25’ine göre değerlendirilir.

ç) Doktora programlarına başvuracak adayların mülakat öncesi ön kayıt işlem tarihi ile

kesin kayıt tarihi hazırlanacak akademik takvimde gösterilir.

Bilimsel hazırlık

MADDE 28 – (1) Doktora programlarına giriş şartlarını sağlayan, başarılı bulunan ve

nitelikleri aşağıda belirtilen doktora program adaylarına; eksikliklerini gidermek amacıyla bi-

limsel hazırlık programı, ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ile gerekli görüldüğünde

uygulanabilir:

a) Tezli yüksek lisans derecesini ve lisans derecesiyle doktora programına başvuranlar

için lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,

b) Yüksek lisans veya lisans derecelerini yabancı ülkede veya Üniversite dışındaki yük-

seköğretim kurumlarından almış olanlar.

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

bu süreye dâhil edilemez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı

olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre doktora programı azami

sürelerine dâhil edilmez.
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(3) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Bu dersler, ilgili

doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve doktora öğ-

renim not ortalamasına dâhil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık

derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu

onayı ile doktora programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık dersleri ile doktora

program derslerinin toplam sayısı her yarıyıl için dördü geçemez.

(4) Bilimsel hazırlık ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sa-

yılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için alınan derslere göre öğrencinin tabi olduğu

bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel öğrencilik

MADDE 29 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-

netim kurulunun onayı ile belirli bir oranda doktora programına özel öğrenci olarak kabul edi-

lebilir. Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan, programın gereksinimlerini kayıtlı

öğrenciler gibi yerine getirmeleri beklenen özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve

giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrencilerden kayıt sırasında istenecek belgeler enstitü yönetim ku-

rulunca belirlenerek ilan edilir.

(2) Özel öğrencilik doktora programında doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eği-

tim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi, ücret ve kayıt

dâhil Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün ko-

şullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrenci kimliği ve askerlik

tehir talepleri dâhil öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bunlara burs veya ücret indirimi

uygulanmaz. Özel öğrencilerden alınacak öğrenim dâhil diğer ücretler Mütevelli Heyeti tara-

fından belirlenir.

(3) Doktora programına kabul edilirken diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğ-

renci olarak alınan ve başarılı olunan derslerden muaf sayılacakların oranı ilgili doktora prog-

ramında alınması gerekli derslerin %50’sini geçemez.

(4) Enstitüde özel öğrencilerin başardıkları doktora derslerini en geç iki yıl (dört yarıyıl)

içerisinde enstitüde asıl öğrenci olmaları durumunda, kendi anabilim veya bilim alanları ile il-

gili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek

koşulu ile anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun bul-

ması ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir. Özel öğrencilere Üniversitede

bir doktora programına devam etmedikleri takdirde başarı ile tamamladıkları dersleri ve aldık-

ları notları gösteren bir belge verilebilir.

Programlar arası geçiş

MADDE 30 – (1) Şartları aşağıda gösterilen durumlarda doktora öğrencileri için Üni-

versitedeki doktora programları arası geçiş uygulanabilir:

a) Doktora programları arasında geçiş izni ilişkili anabilim dallarının önerisi üzerine

enstitü yönetim kurullarınca verilir. İlgili doktora programı için belirlenmiş yabancı dil ve
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ALES koşulunun yerine getirilmesi gerekir. Diğer yükseköğretim kurumlarından programlar

arası geçiş taleplerinde yatay geçişe ilişkin yönetmelik düzenlemeleri dikkate alınır.

b) Geçiş için yayınlanan akademik takvimde lisansüstü derslerin başlaması için öngö-

rülmüş tarihten en geç bir ay önce öğrencinin başvurusu gerekir. Doktora programları arasın-

daki öğrenci geçişi için başvuruların yeterlik sınavı öncesine kadar yapılması gerekir. Doktora

programlarında geçiş bir kez yapılır. Yatay geçiş yapan öğrencinin geldiği yükseköğretim ku-

rumunda ya da daha önceki programda geçirdiği süreler de hesaba katılır. Daha önce diğer

yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmış olanlar süreleri uygun olduğunda programlar

arası geçiş de yapabilir. Doktora programına geçişi kabul edilen öğrencilere tez danışmanı ve

tez konusu ayrıca belirlenir.

c) Doktora programına kayıtlı olup yeterlik sınavına girenler, tezi başarısız bulunarak

reddedilen öğrenciler ile tezi intihal sebebiyle reddedilen öğrenciler diğer doktora programla-

rına geçiş yapamaz.

Yatay geçiş

MADDE 31 – (1) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim dalında

veya başka bir yükseköğretim kurumunun doktora programında en az bir yarıyılı tamamlamış

ve yeterliliğe girmemiş olan başarılı öğrenciler, doktora programlarına yatay geçiş yoluyla ka-

bul edilebilir. Doktora programlarına yatay geçiş yapmak için ilgili program için belirlenmiş

yabancı dil ve ALES koşulunun yerine getirilmesi gerekir.

(2) Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alına-

rak ek şart ve gereksinimler ile öğrencinin hangi derslerden muaf tutulacağı konuları da dâhil

enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Doktora programına kabul edilen öğrencilerin diğer

yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, mua-

fiyet verilen dersler ilgili doktora programında alınması gerekli derslerin %50’sini geçemez.

Başka bir yükseköğretim kurumunda tamamlanan dönem projesi, seminer, yeterlik sınavı ve

tez dersleri yatay geçişte saydırılamaz. Yatay geçiş için öğrencilerin akademik takvimde gös-

terilen yarıyılın başlamasından en az on beş gün önce gerekli belgelerle başvuru yapması ge-

rekir.

(3) Doktora programlarına en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar ve yeterliliğe daha ön-

ce girmemiş öğrenciler yatay geçiş yapabilir. Yatay geçişte öğrenci, öğrenim gördüğü prog-

ramda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir.

Kesin kayıt

MADDE 32 – (1) Doktora programlarına öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı

uyruklu adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek kesin

kayıtlarını yaptırırlar:

a) Tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya üniversitece onaylı örneği, lisans derece-

siyle doktora programına başvuranlar için lisans diplomasının aslı veya üniversitece onaylı ör-

neği,

b) Yabancı ülkelerdeki yüksek lisans programını bitirmiş öğrenciler için diplomaları

ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik ya da tanıma belgesinin aslı veya

onaylı örneği,
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c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

ç) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci not dökümü belgesinin (transkript) aslı

veya üniversitece onaylı örneği,

d) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya elektronik çıktısı,

e) T.C. kimlik numarası beyanı,

f) Son altı ayda çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,

g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

ğ) Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ve diğer ücretlerin öden-

diğini gösteren belge,

h) Yabancı öğrencilerin öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter

tasdikli örnekleri, il göç idaresi müdürlüğü veya ilgili resmi kurumdan alınacak ikametgâh bel-

gesinin aslı veya onaylı örneği.

(2) Kesin kayıt için belgelerin geçerlilik sürelerinin sona ermemiş olması gerekir. Sınavı

yapan kurum tarafından aksi belirtilmediği sürece ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin

geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren üç yıl, YDS veya eşdeğer sınav sonuç

belgesinin geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren beş yıldır. Kesin kayıt hakkını

kazanan adaylara, başvuru sırasında aslını veya onaylı örneklerini teslim etmiş bulunduğu bel-

geler tekrar geri verilmez.

(3) Kayıt için gerçeğe aykırı, sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınav-

larında sahtecilik yaptığı belirlenen, ön kayıt ve mülakatta yanlış beyan ve bilgiler verenlerin

yapılmış kayıtları sonradan öğrenilse dahi iptal edilerek enstitü ile ilişikleri kesilir ve ayrıca

bunlar arasında kendilerine daha önce verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır.

Bu durumda olanlar, öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır.

(4) Adaylara, kesin kayıttaki belgeleri tamamlamaları için enstitü müdürlüğünce uygun

süre tanınır. Mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla kesin kaydını süresi

içinde yaptıramayan öğrenciler, akademik takvimde belirlenmiş olan ders bırakma tarihine ka-

dar kayıtlarını yaptırabilirler. Bu süre içerisinde mazereti nedeniyle kesin kaydını yaptıramayan

öğrenci yönetim kurulu onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere izleyen yarıyılın başında kay-

dını yaptırır.

(5) Bir doktora programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci sayısı beşten daha

az sayıda olduğunda enstitü bu eğitim programında o ders yarıyılı için lisansüstü program aç-

mayabilir. Ancak kazanan öğrencilerin kayıt hakları programın açılacağı yarıyıla kadar saklıdır

ve öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt yenileme

MADDE 33 – (1) Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları

başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Üniversite Mütevelli Heyeti tarafınca belir-

lenen öğrenim ücretini ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini

yerine getirmekle yükümlüdürler. Öğrenim ve kayıt yenileme ücretini ödemeyen ve belirtilen

tarihlerde kayıt yaptırmayan veya yenilemeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve tez sınavı
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dâhil hiçbir öğretim faaliyetlerine katılamaz. Bu durumdaki öğrenciler ders seçimi yapamaz,

kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez. Ayrıca askerlik

sevk tehiri yapılmış olanların sevk tehirleri iptal edilir ve öğrencilik haklarından yararlana-

mazlar.

(2) Yeterlik veya tez aşamasındaki her öğrenci kaydını dönem başlarında yenilemek

zorundadır. Mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla kaydını süresi içinde

yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirlenmiş olan ders bırakma tarihine kadar ka-

yıtlarını yenileyebilirler. Kaydını süresi içerisinde yenilemeyen öğrencilerden Mütevelli Heyeti

tarafından belirlenen gecikme ücreti alınabilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan

bir yarıyıl için kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler, yeterlik sınavına gi-

remezler. Tez aşamasında ise tez danışmanı tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak

başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler öğrenimdeki azami süreye dâhil edilir.

(4) Doktora programlarının herhangi bir aşamasında üst üste iki yarıyıl ya da aralıklı

olarak üç yarıyıl ya da daha fazla süre kayıt yaptırmayan öğrencilerin, tekrar kayıt yaptırdık-

larında, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tez konusu ve/veya

tez danışmanı değişebilir.

Kayıt dondurma/izinli sayılma

MADDE 34 – (1) Doktora programlarına kayıtlı öğrencilerden öğrenime devam ede-

meyecek derecede geçerli, haklı ve zorunlu mazeretleri olanlardan, belgeleri enstitü yönetim

kurulunca kabul edilenlerin, Mütevelli Heyeti tarafından ilgili yarıyıl için belirlenen ücreti öde-

mek şartıyla talepleri halinde en çok iki yarıyıl boyunca kayıtları dondurulur ve izinli sayılırlar.

Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez. Kayıt donduran ve izinli sayılan öğrenciler derslere

devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamazlar. Öğrencilerin karşılaştığı zorunlu as-

kerlik süresi, gebelik süresi, gözaltı süresi, yurtdışında devamı zorunlu görev süresi, üç aylık

süreyi aşan raporlu tedavi dönemi ve benzeri diğer sebepler mazeret olarak öncelikle dikkate

alınır. Tutuklanan, mahkûm olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrenci-

lere izin verilmez. Tutukluluğu sonrası beraat eden öğrenciler, müracaatlarında durumlarını

belgelemeleri halinde tutuklulukta geçen süre için izinli sayılırlar. Kayıt donduran öğrencilerin

izinli sayıldığı bu süreler azami eğitim öğretim süresine dâhil edilmez.

(2) Kayıt dondurulan veya izinli sayılan sürenin bitiminde enstitüdeki kayıtlarının ye-

nilemeyen öğrencilerin kayıtları silinir. Mazeret olarak başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı be-

yanda bulunduğu ve sahtecilik yaptığı sonradan belirlenen kişilerin kayıt dondurma işlemleri

iptal edilerek geçersiz ilan edilir. Süresi içerisinde ücretini ödemeyenlerin izin hakkı ilgili ens-

titü yönetim kurulu kararı ile saklı tutulur. Bu durumdaki öğrencilerin izinde geçirdikleri süre

ise azami öğretim süresine dâhil edilir.

(3) Kayıt dondurulan veya izinli sayılan sürelerin bitiminden itibaren öğrencilerin takip

eden yarıyılda mali ve idari sorumluluklarını yerine getirerek kayıtlarını yenilemeleri gerekir.
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Kayıt sildirme

MADDE 35 – (1) Öğrenciler doktora öğrenimi süresi içerisinde istedikleri takdirde il-

gili enstitüye dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt sildiren öğrencilerin daha

sonra aynı enstitüde kayıt sildirdiği doktora programına dönmek üzere yaptıkları başvuruları

kabul edilmez.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği

kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki belgeleri alabilmeleri için Üniversite

tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve Mütevelli Heyetince belirlenen

tüm mali ve idari yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programlarında Eğitim Öğretimin Esasları

Danışman atanması

MADDE 36 – (1) Doktora programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci

için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de

dikkate alarak Ufuk Üniversitesinin öğretim üyesi kadrosunda bulunan bir tez danışmanını bi-

rinci yarıyılın sonuna kadar ve öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu ve tez

başlığını da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitü yönetim kuruluna önerir. Danışmanlar

ve tez konuları enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir, sonradan değiştirilebilir veya sona

erdirilir. Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi kadrosunda yeterli öğretim üyesi bulunmaması ha-

linde enstitü yönetim kurulu tarafından programlarda görevli başka bir yükseköğretim kurumu

kadrosundaki öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman olarak atanacak öğretim

üyelerinin doktora tezi yönetebilmesi için, daha önce başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek

lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-

rektirdiği durumlarda öncelikle Ufuk Üniversitesi kadrolarından olmak üzere diğer yükseköğ-

retim kurumundan da ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı ihtiyaç üzerine Üni-

versite kadroları dışından atandığı takdirde en az doktora derecesine sahip öğretim elemanla-

rından olabilir.

(2) Tez danışmanı, tez önerisinin kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren, her yarıyıl

danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alanı dersi adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan

uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, ilgili enstitü

kurulunca kararlaştırılır ve ilgili enstitü yönetim kurulunca yürütülür.

(3) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren yaz dönemi dâhil

hak, görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

Doktora programı uygulaması

MADDE 37 – (1) Öğrencinin bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri

geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaş-

mak için gerekli becerileri kazanma amacıyla doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi

olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim ve öğretim yarıyılı 30 AKTS’den

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

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

en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak

üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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(2) Doktora programlarında alınacak ders belirlenirken ayrıca enstitü anabilim dalı baş-

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

rilmekte olan doktora derslerinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en

fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Öğren-

cinin önceden aldığı lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisi yerine sayılamaz.

(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, doktora programında disiplinler-

arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(4) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-

rini yerine getirmesi gerekir. Tez çalışması başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Doktora programı ikinci öğretim şeklinde yürütülemez.

Süre

MADDE 38 – (1) Doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli

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

dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz

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

yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Kayıt dondurma veya izinli sayılma,

özel öğrenci olarak geçirilen süreler azami süre hesaplamasına dâhil değildir. Azami süre içe-

risinde ilave edilen yarıyıllar için ayrıca Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ek ücret ödenir.

(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 en az genel

not ortalamasını sağlayamayan veya bu süre içerisinde öngörülen devam dâhil başarı koşulla-

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

veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

kabul edilen, ancak tez çalışmasını tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami

süre olan on iki veya lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıl sonuna kadar ta-

mamlayamayan öğrencinin 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 tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Ders seçimi ve dersten çekilme

MADDE 39 – (1) Doktora programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri tez

danışmanı atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim dalı başkanı veya anabilim dalı başkanının

enstitüye bildirdiği öğretim üyeleri tarafından yürütülür. Akademik takvimde belirlenen süre

içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma, danışman veya yetkili öğretim üyesi

onayı ile yapılabilir. Öğrencilerin programda belirtilen zorunlu dersleri seçmesi gerekir. Ders

seçimi yapmayan öğrenciler derslere devam edemez.
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(2) Danışmanın uygun bulması koşuluyla akademik takvimde belirtilen süreye kadar

daha önce seçtiği derslerden çekilebilir. Bu şekilde bırakılan derslerin yerine o yarıyıl içinde,

enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek zorunlu nedenler dışında, öğrenci başka bir derse

kayıt yaptıramaz.

Derslerin yürütülmesi

MADDE 40 – (1) Bir dersin kredi/saat değeri, o derse ait haftalık teorik ders saatinin

tamamı ile haftalık uygulama, laboratuvar, atölye ve benzeri öğretim saatleri yarısının topla-

mına eşittir. Ancak herhangi bir ders hiçbir şekilde 4 kredi/saati aşamaz. Derslerin tamamına

devam zorunludur. Ancak teorik derslerin % 30’unu, uygulamalı derslerin % 20’sini aşmayan

ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir. Yarıyıl boyunca devamsız olduğu

belirlenen öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve (FF) notu verilir. Öğrencinin

devam yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve

gerektiğinde enstitü müdürlüğüne bilgi verilir.

Sınavlar, mazeretler ve itiraz

MADDE 41 – (1) Doktora öğrencilerinin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılacak ara

sınavlar ile yarıyıl sonunda yapılacak yarıyıl sonu sınavlarıyla ölçülür.

(2) Doktora öğrencileri, kredili derslerde, her yarıyıl içinde en az bir kez o dersin ara

sınavına girerler. Ara sınav, yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi çalışmalar

ayrı ayrı ya da birlikte değerlendirilebilir. Ancak geçerli, haklı ve zorunlu sebeplerle ara sınava

katılamayan öğrencilerden bu durumun sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde bel-

geleri ile enstitüye başvurmaları ve enstitü yönetim kurulunun uygun bulması halinde ara sınavı

yerine geçmek üzere mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavının tarihi yönetim kurulunca

belirlenir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz. Birinci derece yakınların ölü-

mü, doğal afetler, heyet raporu ile onaylanmış ağır hastalık ve zorunlu yurt dışı resmi görevler

vb. öncelikle dikkate alınır.

(3) Doktora öğrencisi bir yarıyılda aldığı ve devam koşulunu sağladığı bütün derslerin

yarıyıl sonu sınavına, enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zorun-

dadır. Ancak geçerli, haklı ve zorunlu sebeplerle yılsonu sınavına katılamayan öğrencilere, bü-

tünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavı hakkı bulunmayan durumlarda mazeret sınavı

hakkı verilebilir.

(4) Doktora sınav sonuçlarında maddi hata yapıldığı yönündeki itirazların sınav notla-

rının ilanını izleyen yedi iş günü içinde enstitü müdürlüğüne yapılması gerekir. İtiraz üzerine

sınav evrakı, hatalı not toplamı yapılıp yapılmadığı ile sınırlı olacak şekilde incelenerek de-

ğerlendirilir. Belirtilen süre geçirildikten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme

MADDE 42 – (1) Doktora öğrencisinin başarı notunun belirlenmesine ilişkin esaslar

şunlardır:

a) Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu; ara sınavlar ile yazılı sınav, proje teslimi,

ödev teslimi, sözlü sunum dâhil öğrencinin sergilediği dönem içi akademik performans ve ça-

lışmalar, yarıyıl sonu sınavı değerlendirilerek ilgili dersin öğretim elemanı tarafından belirle-

nir.
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b) Doktora öğrencilerine aldıkları kredili dersler için aşağıdaki çizelgede belirtilen harf

notlarından biri başarı notu olarak verilir:

Puan Katsayı Harf Notu

90-100 4,00 AA

85-89 3,50 BA

80-84 3,25 BB

75-79 3,00 CB

70-74 2,75 CC

65-69 2,50 DC

60-64 2,00 DD

50-59 1,50 FD

0-49 0,00 FF

(2) Harf notlarından (CB) ve üzeri notlar Başarılı-Geçer; (CC) Koşullu Geçer; (DC) ve

altı Başarısız-Geçmez olarak değerlendirilir.

(3) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

a) S: Bilimsel hazırlık programındaki derslerini, yeterlik sınavını, tez çalışmalarını ve

tez sınavını başarıyla tamamlayan ve tezi hakkında kabul kararı verilen öğrenciler ile kredisiz

alınan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U: Bilimsel hazırlık programındaki derslerinde, yeterlik sınavında, tez çalışmalarında

ve tez sınavında başarılı bulunmayıp tezi hakkında red kararı verilen öğrenciler ile kredisiz

derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) EX: Üniversite tarafından uygulanan İngilizce dil sınavı sonucu başarılı görülen veya

yatay geçiş yoluyla kabul edilip İngilizce yeterlikten muaf tutulan öğrenciye verilir. (EX) notu

ortalamaya katılmaz, ancak not belgesinde gösterilir.

ç) W: Bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

d) I: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle ders

için gerekli koşulları tamamlayamayan ve kesin notu belli olmayan öğrencilere verilir. Öğrenci

herhangi bir yarıyılda, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son

sınavın bitimi tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak

zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir.

e) (NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir. (FF) notu gibi işlem görür.

f) (P) Notu: Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

g) FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen başarısız öğrencilere verilir.

ğ) FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı olmayan başarısız öğren-

cilere verilir.

(4) Öğrencinin o yarıyılda aldığı bir dersin kredisi ile başarı notunun katsayısının çar-

pımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Yarıyıl not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı ders-

lerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde

edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yarıyıl içi sınav

ve diğer akademik çalışmaların başarı notu içindeki ağırlığı % 40, yarıyıl sonu sınav ağırlığı

% 60’tır.
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(5) Doktora programında; öğrencilerin tüm derslerinden başarılı sayılabilmesi için genel

not ortalamalarının en az (3.00) olması gerekir. Genel not ortalaması 3.00 (CB)’nin altında

olan öğrenciler bu derslerini Mütevelli Heyetçe belirlenen ücreti karşılığı tekrarlayabilir veya

bu derslerin anabilim dalı başkanlığı tarafından yerine konulan veya eşdeğeri kabul edilen diğer

seçmeli dersleri alabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerli-

dir.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlamış bir öğrenci enstitü tarafından belirlenen yüksek lisans programlarından birine

geçiş yapabilir. Yüksek lisans programına geçmek isteyen öğrencilerin o program için belir-

lenmiş ALES ve yabancı dil şartını karşılamış olması, disiplin cezasının olmaması, ilgili ana-

bilim dalının önermesi ve enstitü kurulunun kabul etmesi gerekir.

Ders tekrarı

MADDE 43 – (1) Doktora programının anabilim dalınca belirlenmiş olan zorunlu ders-

lerde başarısız olan öğrenciler azami öğrenim süresi içerisinde o dersi tekrarlamak veya enstitü

anabilim dalınca yerine konulan veya eşdeğer olarak kabul edilen dersleri almak zorundadır.

Ders tekrarlayan öğrencinin derse devam zorunluluğu olmamakla birlikte yazılı sınav, ödev,

sunu ve benzeri akademik sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Danışmanın onayıyla derse

devam ile ilgili resmi bildirimde bulunmayan öğrenci o dersi ilk defa alıyor kabul edilerek

derse devamla yükümlü tutulur. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not

geçerlidir.

(2) Doktora programındaki zorunlu dersler dışındaki seçmeli derslerden başarısız olan

öğrenci başarısız olduğu ders dışında seçmeli başka bir dersi de danışman onayıyla alabilir.

(3) Azami eğitim süresi içerisinde tekrarlanan derslerde başarılı olamayanlar ile süresi

içerisinde tamamlayamayacağı anlaşılanların enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 44 – (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. Doktora yeterlik sınavları Haziran ve Aralık aylarında

olmak üzere, yılda iki kez yapılır. Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin

adları sınavdan önce ilgili anabilim dalı tarafından enstitüye bildirilir. Yüksek lisans derecesi

ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğ-

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

navına girebilmek için ilgili doktora programı için öngörülen yabancı dil notunu sağlamış ol-

mak, yabancı uyruklular için kendi anadili dışında, eğitim dilinden, Türkçeden ve eğitim sıra-

sında gerekli olan diğer yabancı dillerden yapılacak sınavda başarılı olmak gerekir.

(2) Enstitüdeki yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından önerilen

ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından

düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-

lendirmek amacıyla enstitü bünyesinde sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi enstitünün
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bulunduğu yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesin-

den oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-

manlarından 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. Yazılı sınavın ağırlığı %50 sözlü sınavın ağırlığı %50 olarak

uygulanır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendi-

rerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü

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

(4) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava

alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Başvurduğu

halde doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını

kullanmış ve başarısız olmuş sayılır.

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

mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan dersler al-

masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü kurul

kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Bu dersleri altıncı yarıyılın sonuna kadar

başarıyla tamamlayamayan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluştu-

rulur. Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka

ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması duru-

munda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir, ancak üyesi olamaz.

(2) Tez izleme komitesinin ilk toplantısı, tez izleme komitesinin atanmasını takip eden

en geç altı ay içinde yapılır. Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları ara-

sında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, tez izleme komitesi toplantı tari-

hinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan

çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komi-

tesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve yönetim

kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 46 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci; tez başlığı, içeriği, tezden beklenen

sonuçları ve tez çalışmasının hedeflerini içeren tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü sa-

vunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-

bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca üç gün

içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                                   5 Nisan 2017 – Sayı : 30029



(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam

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

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

enstitü ile ilişiği kesilir.

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

muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı

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

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

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst

üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına enstitü yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli bir ma-

zereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 47 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tez çalışmasında elde ettiği so-

nuçları enstitünün Tez, Rapor Yazım ve Basım Yönergesine uygun biçimde yazar ve tezini jüri

önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak ilk olarak danışmanına sunar. Öğrenci danışmanın

yazılı şekilde tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve teze ilişkin orijinallik raporu (in-

tihal raporu) ile birlikte tezi beş nüsha hazırlayarak enstitüye teslim eder. Tezler ilgili enstitü

tarafından jüri üyelerine gönderilir. Tez intihal raporunda gerçek bir intihalin tespiti halinde

gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Tez çalış-

masının orijinallik raporu (intihal raporu) uygulama esasları enstitü yönetim kurulu tarafından

belirlenir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunun

başarılı olarak sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, yedek üyeleri ile birlikte; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde

yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere da-

nışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın

jüride yer alabilir.

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

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-

numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır.
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(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak

değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde

ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile

ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli dü-

zeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan

öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde

başarılı olamayanlar için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş ol-

maları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 48 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin beş adet nüshasını ince-

lemek üzere danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden

yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla

ilgili enstitüye gönderir.

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

tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş veya uzatma süresi sonundaki yenilenen

tez sınavı tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden

uygun bulunan öğrenciye doktora diploması ile AKTS’ye göre hazırlanan diploma ekleri verilir.

Mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilenler için tez teslim süresi bir ay daha

uzatılabilir. Tezini zamanında teslim edemeyen öğrenci belirtilen koşulları yerine getirinceye

kadar geçici mezuniyet belgesi veya diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz

ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim

edildiği tarihtir. Mezuniyeti hak eden öğrencilere diploması hazırlanıncaya kadar geçici me-

zuniyet belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesi ve doktora diploması üzerinde öğrencinin ka-

yıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin birer kopyası enstitü tara-

fından elektronik ortamda, Üniversite kütüphanesine ve bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hiz-

metine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(5) Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgesinin aslını enstitüye teslim ederek

diplomalarını alırlar. Doktora diplomaları ve diploma ekleri, YÖK tarafından belirlenen esaslara

uygun olarak hazırlanır ve verilir. Öğrenciliği süresince gerçek dışı, sahte veya tahrif edilmiş

belge kullanan veya sahtecilik yaptığı sonradan belirlenen öğrencilerin diplomaları iptal edi-

lerek ilgili kişi ve kurumlara yazı ile bildirilir.

(6) Doktora diplomalarının şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından

belirlenir.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 49 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(2) Lisansüstü öğrencilerin disiplin işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uy-

gulanır.

(3) Lisansüstü öğrencilere verilecek bursların içeriği ve dağıtımına ilişkin esaslar Mü-

tevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato tarafından düzenlenir.

(5) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,

bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim etkinliklerinin planlandığı ve yürütüldüğü

lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği

alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders ma-

teryallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, diğer yükseköğretim kurumları ile bu

amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili enstitünün önerisi

üzerine Senato tarafından belirlenir. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının yürü-

tülmesi, tezsiz yüksek lisans programına ilişkin usullere tabidir. Tezli/tezsiz yüksek lisans prog-

ramı öğrencileri ilgili anabilim dalının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile uzaktan öğretim

programlarından ders alabilirler.

(6) Öğrencilere her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine

veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır. Kayıt olur-

ken bildirdikleri adresi değiştirdiği halde ilgili enstitüye bu değişikliği bildirmemiş veya yan-

lış-eksik adres vermiş olan öğrencilerin ilgili enstitüde bulunan adreslerine tebligatın gönde-

rilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır. Öğrenciler, Üniversite tarafından sağlanan

e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

(7) Bu Yönetmelikte yer alan azami program süreleri, 20/4/2016 tarihinden önce li-

sansüstü programlara kayıt olan öğrenciler için 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren iş-

lemeye başlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 50 – (1) 16/9/2012 tarihli ve 28413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hüküm-

leri, Senato Kararları ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi

GENELGE

2017/5

Sayfa : 100                             RESMÎ GAZETE                                   5 Nisan 2017 – Sayı : 30029



TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/4)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz
olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin
usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük be-
yannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Elektronik ortamda düzenlenen göze-
tim belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge
tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge
Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan
brüt 50 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın
gözetim uygulamasından muaftır.

Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alı-

nabilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu” ve Ek-2’de yer alan formlar
ve belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir.

İnceleme
MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirtilen formlar ve belgelerin İthalat Genel Müdür-

lüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi veya iletilen
bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım
MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahi-

binin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya
eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen
kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uy-
gulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet
veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı toplam %5'ten (%5 dâhil) daha
az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7295 Karar Tarihi: 30/03/2017

Kurul Başkanlığının 29.03.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 29.03.2017

tarih ve 32521522-101.01.05[13]-E.6604 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Pasha Yatırım Bankası A.Ş.’ye dövize dayalı opsiyon sözleşmelerinin alım ve satımı,

dövize dayalı opsiyon sözleşmelerine aracılık, sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla

satışına aracılık işlemleri, forfaiting işlemleri ve sigorta acenteliği aracılık hizmetleri konula-

rında 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i), (k), (r) ve

(u) bentleri ile Geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine

karar verilmiştir.
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YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
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DÜZELTME

4/4/2017 tarihli ve 30028 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5)’in 8 inci maddesinde yer
alan “Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.” ibaresi Ekonomi Bakan-
lığının 4/4/2017 tarihli ve 75971481-249-E.38153 sayılı yazısına istinaden  “Bu Tebliğ, 1 inci
maddedeki tabloda yer alan 1212.99.95.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu “Diğerleri”
tanımlı eşya için yayımını takip eden 30 uncu gün, diğer hükümleri için yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer.” olarak düzeltilmiştir.

Sayfa : 116                             RESMÎ GAZETE                                   5 Nisan 2017 – Sayı : 30029



5 Nisan 2017 – Sayı : 30029 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/523 

KARAR NO : 2016/271 

EĢyayı, gümrük iĢlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin 

2015/523 Esas, 2016/271 sayılı kararı gereğince: Yusuf ve Münevver kızı, 24/04/1989 Plovdıv 

doğumlu, Bulgaristan Uyruklu, NAZMIE YUSUF AHMED ile ilgili hüküm özeti aĢağıdadır. 

1 - a) Sanık NAZMIE YUSUF AHMED'in, ticari amaç ile eĢyayı gümrük iĢlemlerine tabi 

tutmaksızın ülkeye sokmak suçunu iĢlediği sabit olduğundan, eylemine uyan 5607 sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi gereğince, suçun iĢleniĢ biçimi, suçun iĢlendiği 

zaman ve yer ile sanıktan ele geçen eĢyaların değeri dikkate alınarak takdiren hapis cezası 

yönünden alt sınırdan, ek adli para cezası yönünden ise alt sınırdan uzaklaĢarak ceza tayini ile 

teĢdiden 1 YIL HAPĠS ve 60 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

b) Sanığın duruĢmadaki iyi hali dikkate alınarak TCK'nun 62 maddesi gereğince 

cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 Ay HAPĠS ve 50 GÜN ADLĠ PARA 

CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

c) TCK'nun 52/2 maddesi gereğince sanığın Ģahsi halleri ve ekonomik durumu dikkate 

alınarak, sanığa verilen 50 gün karĢılığı adli para cezasının, takdiren bir gün karĢılığı 20,00 TL 

üzerinden hesap edilmek sureti ile sanığın (50x20=) 1000,00 TL adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, 

d) Sanığın neticeten 10 AY HAPĠS ve 1000,00 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

e) Sanığın cezasından baĢkaca kanuni veya takdiri artırım veya indirim yapılmasına yer 

olmadığına, 

f) Sanığın, tekerrüre esas sabıkasının olmamasına rağmen, suçun iĢleniĢ Ģekli dikkate 

alındığında bir daha suç iĢlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluĢmaması ve mağdur 

kurumun vergi kaybından doğan zararını gidermemesi nedeni ile CMK 231/6-b, c maddesi 

uyarınca takdiren ve kanunen sanık hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 

yer olmadığına, 

b) Suçun iĢlenmesindeki özellikler ve suçun ekonomik suç olduğu dikkate alınarak, sanığa 

verilen 10 ay hapis cezasının TCK'nun 50/1-a maddesi gereğince takdiren adli para cezası seçenek 

yaptırımına çevrilmesine, adli para cezasının 300 gün üzerinden hesaplanarak bir günlük 

karĢılığının TCK'nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve diğer Ģahsi halleri göz önünde 

bulundurularak 20,00 TL olarak belirlenmesine ve sanığın sonuç olarak 6.000,00 TL Adli Para 

Cezası ile Cezalandırılmasına, 

TCK 52/4 maddesi gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen 6.000,00 TL adli 

para cezasının miktarı ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 10 

eĢit taksitte ödemesine, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin 

tamamının tahsiline ve ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrilebileceğinin sanığa ihtarına, 
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c) TCK 52/4 maddesi gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezaya ek olarak verilen 

1000,00 adli para cezasının miktarı ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer 

ay ara ile 10 eĢit taksitte ödemesine, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan 

taksitlerin tamamının tahsiline ve ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrilebileceğinin sanığa 

ihtarına, 

2 - a) Sanıktan ele geçirilen ve yurda kaçak yollardan sokulduğu sabit olan toplamı kaçak 

eĢyaya mahsus tespit varakasında yazılı etlerle ilgili olarak 2010/375 Esas sayılı davada karar 

verildiğinden yeniden karar verilmemesine, 

b) Suçun iĢlenmesinde kullanılan X5339BH plakalı araçla ilgili olarak 2010/375 Esas 

sayılı davada karar verildiğinden yeniden karar verilmemesine, 

c) Katılan Gümrük Ġdaresi kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden avukatlık asgari ücret 

tarifesi gereğince 1800,00 TL vekalet ücretinin sanıktan tahsili ile katılan idareye verilmesine, 

d) Bu dosyada yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmemesine. 

Dair verilen hüküm NAZMIE YUSUF AHMED'e tebligat ve yazıĢmalara rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

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

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

3 - Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize 

gönderilmek üzere baĢka bir yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt 

kâtibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Yargıtay'da temyiz yasa yoluna 

baĢvurabileceğine, 

4 - Ġlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay 

süre ile ilanına karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 1876 

————— 

ESAS NO : 2015/189  

KARAR NO : 2015/602 

Sanık Gyursel Fıkrı Yashar'ın, ticari amaç ile eĢyayı gümrük iĢlemlerine tabi tutmaksızın 

ülkeye sokmak suçunu iĢlediği iddiasıyla eylemine uyan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanununun 3/1 maddesi uyarınca kamu davası açılmıĢ ise de; yüklenen suçun sanık tarafından 

iĢlendiği sabit olmadığından sanığın CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca BERAATĠNE dair 

verilen hüküm tebligat ve yazıĢmalara rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

3 - Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize 

gönderilmek üzere baĢka bir yerdeki Asliye Ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt 

katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Yargıtay'da temyiz yasa yoluna 

baĢvurabileceğine, 

4 - Ġlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay 

süre ile ilanına karar verilmiĢ olup,  

Ġlan olunur. 1877 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELĠF BORU VE SÜZGEÇLERĠN SU JETĠ ĠLE TEMĠZLĠĞĠ  

HĠZMETĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda buharlaĢtırıcı ve ısıtıcı boruların ve süzgeçlerin basınçlı su jeti makinesi ile 

temizliği hizmeti T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası  : 2017/153770 

1 - Ġdarenin  

a) Adı  : T.ġ.F.A.ġ. Elbistan ġeker Fabrikası 

b) Adresi : PınarbaĢı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 km Elbistan/ 

KAHRAMANMARAġ 

c) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 344 419 16 09     Fax : 0 344 419 16 17 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Adı : Fabrikamızda buharlaĢtırıcı ve ısıtıcı boruların ve 

süzgeçlerin basınçlı su jeti makinesi ile temizliği hizmeti 

iĢidir. 

b) Niteliği ve miktarı : 33.799 adet boru ve 47 m² süzgeç 

c) ĠĢin Yapılacağı Yer : T.ġ.F.A.ġ.- Elbistan ġeker Fabrikası  

d) ĠĢin Süresi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip, yer teslimi 

tarihinden itibaren 35 (OtuzbeĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.ġ.F.A.ġ. Elbistan ġeker Fabrikası – Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 18.04.2017 Salı günü saat 14.00  

4 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

Elbistan ġeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

9 - Kurumumuz Ģartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. Ġhale Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 3000/1-1 
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FABRĠKAMIZ ĠHTĠYACI BORU, DĠRSEK, REDÜKSĠYON, SAC LEVHA, FLANġ VE 

NPI PROFĠL MAL ALIMI AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt no : 2017/151132 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı           

No: 27 E     Merkez/EERZĠNCAN 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : erzincanseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 3.750 mt Boru, 439 Adet Dirsek, 120 Adet 

Redüksiyon, 40 Tabaka Saç Levha, 622 Adet FlanĢ 

ve 240 mt NPI Profil Mal Alımı ĠĢi 

b) Teslim Yeri : Erzincan ġeker Fabrikası Malzeme Ambarına. 

c) Teslim Tarihleri : SözleĢme imzalandıktan sonra, Ġdare tarafından 

firmaya yazılı olarak bildirilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Son Teklif Verme  

    Tarihi ve Saati : 18/04/2017 Salı Günü Saat14:00‘de 

4 - Ġhale: ġartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

5 - Ġhale dokümanı: Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir 

ve 100,00 (Yüz TL) karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 18.04.2017 Salı günü saat 14:00‘e kadar Erzincan ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü haberleĢme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir.(Postadaki gecikmelerden Ġdare sorumlu tutulmayacaktır.)  

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

yapılan istekliye iĢ kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler, teklif edilen bedelinin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Y.AltmıĢ) 

takvim günü olmalıdır.  

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 2968/1-1 
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TÜRBĠN ĠZOLASYON YASTIKLARI ĠMALAT VE 

MONTAJ ĠġLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız ―Türbin Ġzolasyon Yastıkları Ġmalat ve Montaj ĠĢleri Ġhalesi ‖ T.ġ.F.A.ġ. Mal 

ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/150786 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TaĢköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamıza ait 1 adet 4800 kw ve 2 adet 1260 kw buhar 

türbinlerinin üzerinde bulunan Türbin Ġzolasyon 

Yastıkları Ġmalat ve Montaj ĠĢleri 

b) Yapılacağı yer : T.ġ.F.A.ġ. Kastamonu ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalanmasını ve iĢyeri teslimi yapılarak 

iĢe baĢlanılmasına müteakip; 60 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18.04.2017 Saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın 

ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da eksik olmasından dolayı Ġdare hiçbir Ģekilde 

sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası HaberleĢme 

ġefliği‘ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır 

8 - ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı kanunlara tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2967/1-1 
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MUHTELĠF MĠKTAR VE EBATLARDA, BORU, FĠTTĠNG VE 

FLANġ TEMĠNĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif miktar ve ebatlarda, boru, fitting ve flanĢ temini ihalesi 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale 

edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/155678 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ġeker Fabrikası Müdürlüğü-ġekerevleri Mah. 

Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220   BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67 

2 - Ġhale konusu Malın 

a) Adı  : Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif miktar ve 

ebatlarda, boru, dirsek, redüksiyon ve flanĢ temini  

b) Niteliği ve miktarı : AĢağıda yazılı malzemeler Ģartname ve 

sözleĢmede belirtilen Ģartlar dahilinde Fabrikamıza 

teslim edilmek üzere satın alınacaktır. 
 

1 BORU -76,1 x 3,60 – EN 10217-1 – P235TR1 METRE 150  

2 BORU -114,3 x 5,00 – EN 10217-1 – P235TR1 METRE 234  

3 BORU -114,3 x 4,5 – EN 2017-7- (TS 6814) –1.4301 (AISI 304) METRE 30  

4 BORU -168,3 x 5,6 – EN 2017-7-(TS 6814) – 1.4301 (AISI 304) METRE 30  

5 BORU -219,1 x 6,30 – EN 10217-1 – P235TR1  METRE 90  

6 BORU -273 x7,10 – EN 10217-1 – P235TR1 METRE 108  

7 BORU -323,9x8,0 – EN 10217-1 – P235TR1 METRE 18  

8 BORU -406,4 x 8,8 – EN 10217-1 – P235TR1 METRE 24  

9 DĠRSEK 90º L.R.4"-40S-ASME B16.9-AISI 304 ADET 7  

10 DĠRSEK 90º L.R.6"-40S-ASME B16.9-AISI 304 ADET 40  

11 DĠRSEK 90º L.R.3"-STD-ASME B16.9-A234WPB ADET 20  

12 DĠRSEK 90º L.R.4"-STD-ASME B16.9-A234WPB ADET 32  

13 DĠRSEK 90º L.R.8"-STD-ASME B16.9-A234WPB ADET 12 

14 DĠRSEK 90º L.R.10"-STD-ASME B16.9-A234WPB ADET 16  

15 DĠRSEK 90º L.R.16"-STD-ASME B16.9-A234WPB ADET 10  

16 DÜZ FLANġ DN 150 PN 10-EN 1092-2 AISI 304 ADET 120  

17 DÜZ FLANġ DN 200 PN 6-EN 1092-2 C22.8 ADET 7  

18 DÜZ FLANġ DN 250 PN 10-EN 1092-2 C.22.8 ADET 50  

19 DÜZ FLANġ DN 300 PN 10-EN 1092-2 C.22.8 ADET 22  

20 DÜZ FLANġ DN 400 PN 10-EN 1092-2 C.22.8 ADET 6  
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3 - Ġhale Konusu malın teslim yeri  : Burdur ġeker Fabrikası Malzeme ambarı 

4 - Ġhale dokümanın görülmesi ve temini: 

a) Ġhale dokümanının görüleceği yer  : Burdur ġeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) Ġhale dokümanının satın  

    alınabileceği yer  : Burdur ġeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) Ġhale dokümanının satıĢ bedeli  

    (KDV dahil) : TL 100,00  

5 - Ġhaleye iliĢkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  

a) Tekliflerin sunulacağı adres  : Burdur ġeker Fabrikası HaberleĢme ġefliği  

b) Ġhalenin yapılacağı adres  : Burdur ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) Ġhale (son teklif verme) tarihi  : 17/04/2017  

d) Ġhale (son teklif verme) saati  : Saat 14.30 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 2996/1-1 

—— • —— 

ZEKAT ZARFI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı'nın ihtiyacı olan 1.000.000 (Birmilyon) adet 

zekat zarfı alımı 13 Nisan 2017 PerĢembe günü saat: 14.30'da kapalı teklif alma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

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

Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 50,00.-TL karĢılığında Türk Hava Kurumu Genel 

BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden 

temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.  

Bilgi Tel: THK Genel BaĢkanlığı (0 312) 303 73 78-80 2995/1-1 
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BĠLĠġĠM AĞ CĠHAZLARI (NETWORK) YÖNETĠM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire BaĢkanlığı 

(II) ihtiyacı BiliĢim Ağ Cihazları (Network) Yönetim Yazılımı KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve CA Markasına uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar 

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

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi ve AC Markasına, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17/04/2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır.  

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve CA Markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 3012/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR MASAÜSTÜ BĠLGĠSAYAR, DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR, 

YAZICI VE ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Karayolları Genel 

Müdürlüğü ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Yazıcı ve 

Çok Fonksiyonlu Yazıcı teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

ĠHALE ġARTNAME BEDELĠ 

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar Ġçin 140,00.-TL 

1. KISIM Masaüstü Bilgisayar 140,00.-TL 

2. KISIM Dizüstü Bilgisayar 100,00.-TL 

3. KISIM Yazıcı   50,00.-TL 

4. KISIM Çok Fonksiyonlu Yazıcı   50,00.-TL 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnameleri, ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14.04.2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, her kısım için ayrı 

olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.  

 3013/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR DALGIÇ MOTOPOMP VE 

DALGIÇ POMPA MOTORU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Aydın BüyükĢehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım 

ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Dalgıç Motopomp ve Dalgıç Pompa 

Motoru teknik Ģartnamesine ve Alarko, Üstünel ve Ġmpo markalarından birine uygun olarak, 

Ofis'imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik Ģartnamesinin, markaların, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler,18.04.2017 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve Alarko, Üstünel ve Ġmpo markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir 

tarihte açılacaktır Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Sözkonusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 3014/1-1 
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ÇZK YEDEKLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: ÇZK Yedekleri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2017/147857 

Dosya no  : 1726024 

1 - ĠDARENĠN: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - ĠHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : ÇZK YEDEKLERĠ (19 KALEM) 

b) Teslim yeri  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği Ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - ĠHALENĠN: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi   

No: 125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 24.04.2017 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4. 2.1- --- 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif beraber çalıĢan (F-617 ile F-617-1), (F-504 ile 

F-504-1), (F-513 ile F-513-2, 513-3), (F-510 ile F-510-5), (F-618-1 ile F-618-1-5-3) ve (F-618-6 

ile F-618-6-4) resim no.lu malzeme grupları için toplamda en düĢük, diğer kalemler için en düĢük 

fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 150.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 24.04.2017 PAZARTESĠ günü saat 15.00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

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

Ġlan olunur. 2964/1-1 
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MONOPLAN FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ DĠJĠTAL KORONER  

ANJĠOGRAFĠ SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 1 kalem cihaz maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık Usulü 

ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ġstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Beyazıt/ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

     internet adresi (varsa) : - 

2 - Ġhale Konusu malın: 

 

a) Niteliği, türü Miktarı Ġhale Tarihi Ġhale Saati 

1 

Monoplan Flat Panel Dedektörlü Dijital 

Koroner Anjiografi Sistemi  

Ġhale kayıt no: 2017/161625 

1 Adet 12/04/2017 09:30 

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 

b-c-1) Tek parti olarak sözleĢmenin imzalanmasına müteakip 150 takvim günü içinde 

teslimat Ġstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü‗ne yapılacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ġ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ 

ĠSTANBUL 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4.ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması durumunda Ģekil ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen 

iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı‘nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 

(93/42/EEC MDD), Vücuda YerleĢtirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC 

AIMDD) ve Vücut DıĢında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC 

IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi 

Bankası(TITUBB)‘ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi 

Bankası(TITUBB)‘ndan onaylı FĠRMA BAYĠ veya ANA BAYĠ veya TEDARĠKÇĠ koduna sahip 

olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün 

yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin ―T.C. Sağlık 

Bakanlığı‘nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda YerleĢtirilebilir 

Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut DıĢında Kullanılan (In Vitro) 

Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)‖ kapsamında olmadığına dair yazılı 

beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

4.3.2. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler : 

Teklif edilen bedelin %50‘sinden az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait 

tek sözleĢmeye iliĢkin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleĢme kapsamında gerçekleĢtirilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul iĢlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur. 

Devredilen iĢlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleĢme bedelinin en az 

%80‘inin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde 

kesin kabul iĢlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgesi sunulabilir.  
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ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, asgari iĢ deneyim tutarının en az %20‘sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iĢ deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iĢ deneyim 

tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iĢ deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 

iĢ deneyim tutarından fazla olması ve asgari iĢ deneyim tutarının en az %20‘sini sağlaması 

Ģartıyla iĢ deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

karĢılanabilir. Pilot ortağa ait iĢ deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 

diğer ortaklar iĢ deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.  

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer 

iĢlerdeki deneyimini ortaya koyan iĢ bitirme belgesi ile gerçek kiĢilere veya iĢ bitirme belgesi 

düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluĢa gerçekleĢtirilen iĢlere iliĢkin olarak 

Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler; 

Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dıĢındaki kamu kurum ve 

kuruluĢlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları ve vakıf yükseköğretim kurumları 

hariç), bedel içeren tek bir sözleĢmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dıĢında gerçekleĢtirilen 

ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer 

alan standart form esas alınarak iĢ bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi 

tarafından hazırlanır ve sözleĢmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına 

gerçekleĢtirilen iĢlerde; sözleĢme ve bu sözleĢmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu 

örneklerin noter, yeminli mali müĢavir, serbest muhasebeci mali müĢavir veya vergi dairesi onaylı 

suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müĢavir, 

serbest muhasebeci mali müĢavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iĢ deneyimini gösteren 

belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleĢtirilen iĢlerin 

değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır. 

Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur.  

Tüzel kiĢi tarafından sunulan iĢ deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son baĢvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kiĢiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iĢ deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar baĢka bir tüzel kiĢiye kullandırılamaz. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

4.3.3.1. Ġstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik Ģartname ile karĢılaĢtırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik Ģartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

Ģartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaĢeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik Ģartnameye uymak zorundadır. Teknik ġartnameye 

uymayan ürünler değerlendirme dıĢı bırakılır. 
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4.3.4. SatıĢ sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine iliĢkin belgeler ve taĢıması 

gereken kriterler: 

4.3.4.1. Ġstekli firma veya yetkili satıcısı olduğu firma adına düzenlenmiĢ; TSE ―Hizmet 

Yeterlilik Belgesi ve T.C Sağlık Bakanlığının/Ġl Sağlık Müdürlüğünün vermiĢ olduğu ‗‘Tıbbi 

Cihaz SatıĢ Merkezi Yetki Belgesi‘‘ni sunmalıdır. 

4.3.5. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına iliĢkin belgeler: 

Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.4.1. Benzer iĢ olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirilen her türlü tıbbi cihaz iĢine 

ait iĢ deneyim belgesi kabul edilecektir. 

5 - Ġhalede, ekonomik olarak en avantajlı teklif, fiyat dıĢındaki unsurlar da dikkate 

alınmak suretiyle belirlenecektir. Burada tanımlanan üstün özellikler fiyat dıĢı unsur olarak nispi 

ağırlıkları oranında ihale kararını etkileyecektir. Değerlendirmede aĢağıdaki formül kullanılacak 

ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düĢük olan isteklide kalacaktır. 

 A 

 Efektif Fiyat = ----------------- + C 

 (1 + B/100) 

 

A: Ġsteklinin Teklif Ettiği Ġhale Fiyatı 

B: Ġsteklinin toplamıĢ olduğu Nispi Ağırlıkların Toplamları 

C: Ġsteklilerin döviz cinsinden vereceği 5 yıllık tüp, dedektör, ekokardiyografi cihazı, 

yardımcı ekipmanlar ve monitörler dâhil parçalı bakım-onarım bedeli, ihale günü ve saatindeki 

merkez bankası kurlarına göre TL‘ye çevrilerek formüle yansıtılacaktır. (Cihaz çalıĢtığı sürece 

kurumun yükleniciyle garanti süresi bitiminden sonra yapacağı yıllık tüp, dedektör, 

ekokardiyografi cihazı, yardımcı ekipmanlar ve monitörler dâhil bakım-onarım anlaĢmalarında, 

yüklenici tarafından ihale sırasında verilen beĢ yıllık bakım-onarım bedeli, döviz cinsinden beĢe 

bölünerek, yıllık tüp, dedektör, ekokardiyografi cihazı, yardımcı ekipmanlar ve monitörler dâhil 

bakım-onarım bedeli belirlenecek ve bu bedel üst sınır olarak kabul edilecektir. Ġsteklilerin her yıl 

için önereceği bakım onarım bedel tutarı, teklif etmiĢ olduğu ihale fiyatının döviz cinsinden 

%9‘sini geçmeyecektir. Ekte belirtilen Ģartlarda örnek bakım onarım Ģartnamesine göre anlaĢma 

yapılacaktır.)  

Kurulan anjiyografi sistemi kurulduktan sonraki ilk beĢ yıllık sürede x-ıĢın tüpü 

değiĢmezse, 6. yıldan sonra yapılacak bakım onarım anlaĢmalarında, yüklenicinin ihalede teklif 

etmiĢ olduğu yıllık bakım onarım anlaĢma fiyatının %7‘si kadar artırılarak yüklenici ile bakım 

onarım anlaĢması yapılabilecektir. 

• Kateter odasındaki monitör statifinde bulunan monitör aynı anda, real-time (gerçek 

zaman) görüntüsü, referans run, referans görüntüsü, substracted floroskopi (road map) görüntüsü, 

hasta hemodinami monitör görüntüsünü, 3D iĢ istasyonu monitör görüntüsünü ve bölümdeki 

dijital arĢiv sistemine PACS bağlı eski tetkiklere ulaĢarak iĢlem odasında görüntülenebilmesi için 

en az 55 inch boyutunda, DICOM standartlarına uyumlu, en az 3840x 2160 çözünürlükte, ortam 

aydınlatma seviyesine göre parlaklık ve kontrast ayarını otomatik olarak yapabilen, parlaklığı en 

az 350 cd/m² olan TFT LCD medikal monitör bulunan sistemler için [ Nispi ağırlık 7 (Yedi)] (Bu 

maddeyi teklif eden isteklilerden iĢlem odasındaki monitörlerin özellikleri ile ilgili teknik 

Ģartname maddeleri aranmayacaktır.) 
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• Floraskopi esnasında çizilen ROI ye odaklı SPOT FLUORO özelliğinin sistemde olması 

ve bu sayede sadece ROI bölgesi ile ıĢın sınırlaması sayesinde yüksek oranda doz tasarrufu 

sağlayan sistemler için [ Nispi ağırlık 2 (Ġki)] 

• Gerçek zamanlı DSA modunun bulunması. (RSM DSA vb.) Sistem görüntüyü tek bir 

ekspojurla alacak ve bu özellik ile görüntünün düĢük frekanslı (kemik dokular) alanlarının büyük 

oranda imajdan çıkartılarak damarların ön planda tutulması beklenmektedir. Bu sayede hareketli 

organlarda veya hasta hareketi esnasında görüntüde çalıĢmayı etkileyecek bozulma 

gözlemlenmeyen sistemler için [Nispi Ağırlık 2 (Ġki)] (Mask imaj alan sistemler puan 

alamayacaktır.) 

• Sistemde tek bir kontrast madde enjeksiyonuyla, tek bir çekimde hem RAO-LAO hem 

Cranial - Caudal düzlemde görüntüler alınarak dual-axis kardiyak rotasyonel anjiyografi 

yapılabilen sistemler için [Nispi Ağırlık 3 (Üç)] 

• Sistemde imaj kalitesinde herhangi bir azalma olmadan, sistemde kullanılan yazılım ve 

donanım sayesinde, hastaya verilen, dolayısıyla hastadan geri saçılan ve kullanıcıya zarar veren 

radyasyonu DSA çalıĢmalarda 83% oranında, nöro çalıĢmalarında 73% oranında, kardiyak 

çalıĢmalarda 50% oranında ve EP çalıĢmalarda 30% oranında düĢüren özelliği bulunduran, bu 

özelliğin whitepaper ve firma teknik dokümanlar dıĢında, "peer review" denilen klinik ve bilimsel 

yayınlar ile destekleyen sistemler için [Nispi Ağırlık 5 (BeĢ)] 

• Kontrol odasından imaj prosesi, Quantitative Analysis (QA) gibi iĢlemleri yapmaya 

imkân tanıyacak modul (Xper module, vb) bulunduran sistemler için [Nispi Ağırlık 1,5 (Bir 

Nokta BeĢ)] 

• C kol derinliği en az 100 cm olan sistemler için [Nispi Ağırlık 4 ( Dört)] 

• X ıĢın tüpü anod soğutma kapasitesi en az 900 KHU/dakika olan sistemler için [Nispi 

Ağırlık 3,5 (Üç Nokta BeĢ)] 

• X ıĢın tüpünün anod ısı kapasitesi en az 5 MHU olan sistemler için. [Nispi Ağırlık 5 (BeĢ)] 

• Sistemde flat panel dedektör görüntüleme alanının real time (iĢ istasyonu 

kullanılmaksızın) 10 cm veya 10 cm‘nin altında diyagonale kadar küçülebilen sistemler için 

[Nispi Ağırlık 2 (Ġki)] 

• Sistemde hastayı CT odasına göndermeden CT görüntü oluĢturan ExperCT, DynaCT vb. 

özelliğinin bulunması; bu özelliğin eksiksiz olarak çalıĢabilmesi için gerek anjiyografi sisteminde, 

gerekse work-station‘da bulunan opsiyonel ve standart tüm teknik özelliklerin eksiksiz olarak 

verilmesi; elde edilen CT görüntüleri ile MPR, MIP, MinIP veya benzeri surface rendering gibi 

rekonstrüksiyonlar yapılabilmesi; 3 boyutlu rekonstrüksüyonun hızlı Ģekilde yapılabilmesi için en 

son geliĢtirilen iĢ istasyonu bulunan sistemler için [Nispi Ağırlık 2,5 (Ġki Nokta BeĢ)] 

• Sistemde CTO tedavisi için CT görüntüleri üzerinde koroner damarları merkez çizgi 

olarak gösteren, foreshortening durumunu renkli kodlayan ve bu kodu istenilen çalıĢma açısında 

canlı floroskopi üzerine bindirebilen syngo CTO guidance vb. olarak adlandırılan planlama 

yazılımı olan sistemler için [Nispi Ağırlık 4 (Dört)] 

• Hasta ve kullanıcının aldığı dozu azaltmak için, masa hareketi ile LIH üzerindeki merkez 

noktayı değiĢtirerek radyasyonsuz pozisyonlama yapabilen sistemler için [Nispi Ağırlık 2 (Ġki)] 

• Sistemde kullanılan jeneratörde, özellikle çocuk hastalar için kullanılan kV değerinin 

40 kV‘ye kadar inmesi sağlayan sistemler için [Nispi Ağırlık 2 (Ġki)] 

• Sistemde, EKG tetiklemeli floroskopi özeliğinin bulunan sistemler için [Nispi Ağırlık 2 (Ġki)] 
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• Tavana monteli monitör suspansiyon sistemi tavandaki ray sistemi üzerinde en az 350 

derecelik dönüĢ ile hasta masasının hem sağında hem solunda konumlandırabilmeli ve monitör 

süspansiyon sisteminin motorize vertikal hareket yapabilen sistemler için [Nispi Ağırlık 3 (Üç)] 

• TAVI iĢlemlerinde uygun kapak boyutunun seçilmesi ve yapılan iĢlemin doğruluğu 

bakımından, sistemdeki TAVI yazılımının farklı firmalara ait sanal kapak Ģablonlarına sahip 

olması ve hassas kapak yerleĢimini sağlamak için sanal kapakların canlı floroskopi ile 

füzyonunun sağlanabilen sistemler için [Nispi Ağırlık 3,5 (Üç Nokta BeĢ)] 

• Stentin koroner arter duvarlarıyla birlikte yerleĢimini daha net görüntülemek için 

kontrast dolu damar ve stent arasındaki görünüm oranı iĢlem esnasında kullanıcı tarafından 

istenilen oranda değiĢtirilebilmelidir ve ayrıca sistemde koroner stent görünümüne ilave olarak 

vasküler stent görünümünü de arttıran özel yazılım (StentBoost Subtract + Vascular StentBoost, 

vb.) bulunan sistemler için [Nispi Ağırlık 3 (Üç)] 

• Sistemde tek bir kontrast madde enjeksiyonuyla dual eksende yapılan koroner rotasyonel 

anjiyografi görüntüleri kullanarak tek bir mouse seçimi ile 3D koroner arteriografi 

yapılabilmelidir ve 3D data üzerinde otomatik stenoz analizi ölçüm sonuçları elde edilebilmeli, 

optimal çalıĢma açısı ve 3D bifürkasyon açısı belirlenebilmeli ve seçilen koroner damar açısına C 

kol projeksiyon açısı otomatik olarak gelebilen sistemler için [Nispi Ağırlık 2,5 (Ġki Nokta BeĢ)] 

• Koroner giriĢimler sırasında "stent görünürlüğünü arttırabilen" (Stentboost, StentViz, 

ICstent vb. Adlarla anılan) yazılımlarla elde edilen stent görüntüsünün canlı floroskopi görüntüsü 

ile süperimpoze edilebilen sistemler için. [Nispi Ağırlık 2,5 (Ġki Nokta BeĢ)] 

• Bakır filtrelerin hasta absorbsiyon değerlerine dayalı olarak, sistem tarafından (kullanıcı 

hiç bir programlamaya gerek duyulmadan ve hasta kilosu, boyu gibi değerlere gerek 

duyulmaksızın) otomatik seçilip yerleĢtirilen, C-Kol masa açıları değiĢtiğinde değiĢen 

absorbsiyon değerleri ile birlikte filtre değerlerinin yeni pozisyonun absorbsiyonuna göre 

hesaplanarak yerleĢtirilen ve bu sayede hasta ve kullanıcının aldığı dozun azaltılmasını sağlayan 

sistemler için. [Nispi Ağırlık 2,5 (Ġki Nokta BeĢ)] 

• X-ıĢın tüp fokuslarından en az bir tanesinin konvansiyonel filamanlar yerine en yeni flat 

emitter teknolojisinde olan, bu sayede yüksek çözünürlüklü imaj elde eden sistemler için. [Nispi 

Ağırlık 1 ( Bir)] 

6 - Ġhale, idari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Ġ.Ü. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/ĠSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk 

Lirası karĢılığı Ġ.Ü.Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-Ġstanbul) 

yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Ġ.Ü. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/ĠSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

10 - Ġstekliler ihalesine iĢtirak etmiĢ oldukları her iĢ için teklif edilen bedelin %3‘ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 3027/1/1-1 
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GPC/SEC SĠSTEMĠ (JEL GEÇĠRGENLĠK KROMATOGRAFĠSĠ/MAKROMOLEKÜLLERĠ 

BOYUT ESASINA GÖRE AYIRABĠLME KROMATOGRAFĠSĠ)  

SATIN ALINACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 1 kalem mal alımı iĢinin 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ġstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Beyazıt/ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa): - 

2 - Ġhale Konusu malın:  

a) Niteliği, türü Miktarı Ġhale Tarihi 

Ġhale 

Saati 

1) 

Gpc/Sec Sistemi (Jel Geçirgenlik Kromatografisi/ 

Makromolekülleri Boyut Esasına Göre Ayırabilme 

Kromatografisi) 

Ġhale kayıt no: 2017/161661 

1 Adet 12/04/2017 10:30 

 
b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 

b-c-1) Tek parti olarak sözleĢmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde 

teslimat Ġstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi‗ne yapılacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ġ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ 

ĠSTANBUL 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması durumunda Ģekil ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen 

iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:  

4.3.2.1. Ġstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik Ģartname ile karĢılaĢtırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik Ģartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

Ģartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaĢeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik Ģartnameye uymak zorundadır. Teknik ġartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dıĢı bırakılır. 

4.3.2.2. Yurt içinde veya yurt dıĢında cihazı kullanan referans laboratuvar listesinin ihale 

dosyasında sunulması gerekmektedir. 

4.3.3. SatıĢ sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine iliĢkin belgeler ve taĢıması 

gereken kriterler: 

Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

5 - Ġhalede, ekonomik olarak en avantajlı teklif, fiyat dıĢındaki unsurlar da dikkate 

alınmak suretiyle efektif fiyat hesaplaması yapılarak belirlenecektir. Burada, teknik Ģartnamede 

tanımlanan üstün özellikler fiyat dıĢı unsur olarak nispi ağırlıkları oranında ihale kararını 

etkileyecektir. Efektif fiyat hesaplanmasında yukarıda verilen üstün özellikler listesinde 

belirtilmiĢ puanlar toplanarak aĢağıdaki formül kullanılacak ve efektif fiyat teklifi en düĢük olan 

isteklide kalacaktır. 

• Cihazda; Sürekli stabil bir baseline elde edilerek çalıĢmaların hassasiyetinin arttırılması 

için çift pompa sisteminin degazer ve kolonların aynı ısıtma sistemi içerisinde bulunmalıdır. Bu 

üstün özelliğe 1 puan verilir.  

• Cihazda kullanılan IĢık Saçılım Dedektörü 3 Açılı (45°, 90° ve 135° açılarda) ve düĢük 

konsantrasyonlarda (0,1 µg/ml‘ye kadar) hassas bir Ģekilde çalıĢabilmelidir. Bu üstün özelliğe 5 

puan verilir. 

• Cihazda çözücü değiĢimi 3-4 saat gibi kısa süre içerisinde sağlanabilmeli ve bu süre 

içerisinde örnek analizlerine baĢlanabilmelidir. Cihaz çözücü değiĢimi sırasında herhangi bir 

Ģekilde servis desteğine ya da parça değiĢimine ihtiyaç duyulmamalıdır. Bu üstün özelliğe 2 puan 

verilir. 



5 Nisan 2017 – Sayı : 30029 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

• Cihaza up-grade yapılmak istenmesi durumunda (örneğin UV dedektörü vs. ilavesi gibi), 

cihazın herhangi bir Ģekilde yurtdıĢına gönderilmesine gerek kalmadan kolaylıkla bulunduğu 

laboratuarda up-grade iĢlemi yapılabilmelidir. Bu üstün özelliğe 2 puan verilir. 

• Cihazda kullanılan dedektörde Dallanma Hesaplamaları ve Dallanma ile ilgili 

karĢılaĢtırma yorumları yapılabilmelidir. Bu üstün özelliğe 1 puan verilir. 

• Cihazda kullanılan ıĢık saçılım dedektörü tek tip bir aromatik yapılı organik çözücü 

(örneğin toluen) ile kalibre edilmeli ve çözücü değiĢimlerinde kalibrasyona ihtiyaç 

duyulmamalıdır. Böylece çözücü değiĢimlerinde herhangi bir Ģekilde standart ile kalibrasyon 

yapmadan bağımsız olarak örneklerin molekül ağırlıkları hesaplanabilmelidir. Bu kalibrasyon 

iĢlemi standart ile yapılan kalibrasyona göre çok daha ucuz maliyetlidir. Bu üstün özelliğe 5 puan 

verilir. 

• Cihazda kullanılan ıĢık saçılım dedektörüne istenildiği takdirde DLS dedektörü 

bağlanabilme özelliği olmalıdır. Bu üstün özelliğe 1 puan verilir.  

• Cihazın lensi kirlenmesi durumunda kullanıcı tarafından çıkartılıp kolayca 

temizlenebilmeli ve tekrar çalıĢır hale getirilebilir özellikte olmalıdır. Bu üstün özelliğe 1 puan 

verilir. 

• Cihazın garanti süresi içerisinde ve garanti süresi bitiminde servis ücreti talep 

edilmemelidir. Garanti süresi bitiminde sadece arıza sebebiyle değiĢmesi gereken parçalar için 

ücret talep edilmelidir. Bu üstün özelliğe 3 puan verilir. 

 A 

Efektif Fiyat = ----------------------------------- 

 (1+B/100) 

A: Ġsteklinin Teklif Ettiği Ġhale Fiyatı 

B: Ġsteklinin toplamıĢ olduğu Nispi Ağırlıkların Toplamları 

6 - Ġhale, katılma koĢullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Ġ.Ü. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/ĠSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karĢılığı Ġ.Ü. 

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-Ġstanbul) yatırılan bedelin 

makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iĢ için ayrı ayrı ihale doküman bedeli 

yatırılmalıdır.) 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Ġ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/ĠSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġhaleye iĢtirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme 

imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler ihalesine iĢtirak etmiĢ oldukları her iĢ için teklif edilen bedelin %3‘ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 3027/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

DUYURU 

23 Mart 2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete‘nin ―ÇeĢitli Ġlanlar‖ Bölümünde 

yayımlanan ve 02 Mayıs 2017 Salı günü yapılacağı duyurulan Türk Standardları Enstitüsü 56 ncı 

Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi yeniden belirlenmiĢ olup, 56 ncı Genel Kurul Toplantısı; 

18 Mayıs 2017 PerĢembe günü Saat: 10.00‘da mezkur Resmi Gazete‘de yer alan gündemi 

görüĢüp karara bağlamak üzere Necatibey Caddesi No: 112 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki 

Türk Standardları Enstitüsü Konferans Salonunda yapılacaktır. 

Ġlgililere duyurulur. 3025/1-1 

—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:  

ĠLANEN TEBLĠGATTIR 

1660019610 vergi numaralı Adana Besi Yem San. ve Tic. A.ġ. adına tanzimli 29.05.2014 

tarihli 2014/D1-03415 sayılı, 05.06.2014 tarihli 2014/D1-03580 sayılı ve 18.06.2014 tarihli 

2014/D1-03822 sayılı, DĠĠB'lerin resen kapatıldığına iliĢkin duyurunun 14.08.2015 tarihli 29445 

sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması sonrasında mezkur belgeler kapsamında Müdürlüğümüzden 

11.11.2014 tarihli 14160600IM001930 sayılı, 19.12.2014 tarihli 14160600IM002195 sayılı, 

05.12.2014 tarihli 14160600IM002096 sayılı beyannameleri ile ithal edilen eĢyaların, 4458 sayılı 

Gümrük Kanununun 108'inci maddesi uyarınca Ģartlı muafiyet kapsamında ithal eĢyalarının 

dahilde iĢleme rejimi hükümlerinin ihlali dolayısıyla 2006/12 sayılı Dahilde ĠĢleme Rejimi 

Tebliği'nin 45'inci maddesi 4458 sayılı gümrük Kanunu'nun 238'inci maddesi uyarınca yapılacak 

iĢlemlere esas teĢkil etmek üzere iĢleme faaliyetindeki hali veya iĢlem görmüĢ ürün hali de dahil 

olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde bulunup bulunmadığının Müdürlüğümüze 

bildirilmesi için adı geçen firmaya tebligat yapılmaya çalıĢılmıĢ, ancak adı geçen firma tebligat 

adresinde bulunmadığından ve Müdürlüğümüzde yükümlüye ait baĢkaca tebligat adresi tespit 

edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29 Maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve 

aynı kanunun 31. Maddesi ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 48-52. 

maddeleri uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra iĢbu tebligata konu Beyannameler 

muhteviyatı eĢyaların akıbetinin ne olduğunun Müdürlüğümüze bildirilmesi muhataba tebliğ 

edilmiĢ sayılacağı ve 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi kapsamında iĢlem yapılacağı 

Ġlan olunur. 3020/1-1 
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Gelir İdaresi Başkanlığından: 

GELĠR UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

I - SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

BaĢkanlığımızca, aĢağıdaki tabloda belirtilen yerlerde açık bulunan kadrolara atanmak 

üzere, 2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

 

ATANACAK YERLER KONTENJAN TOPLAM 

ADIYAMAN MERKEZ 10 10 

AFYONKARAHĠSAR ĠSCEHĠSAR 10 10 

AĞRI MERKEZ 15 15 

ANKARA MERKEZ 155 155 

ANTALYA 

MERKEZ 60 

85 

ALANYA 5 

KUMLUCA 5 

MANAVGAT 10 

SERĠK 5 

ARDAHAN MERKEZ 5 5 

ARTVĠN ARHAVĠ 5 5 

BATMAN MERKEZ 15 15 

BAYBURT MERKEZ 5 5 

BURSA 

MERKEZ 50 

100 

ĠNEGÖL 30 

ĠZNĠK 4 

KARACABEY 5 

MUSTAFAKEMALPAġA 4 

ORHANGAZĠ 4 

YENĠġEHĠR 3 

DĠYARBAKIR MERKEZ 35 35 

DÜZCE MERKEZ 10 10 

ELAZIĞ MERKEZ 10 10 

ERZĠNCAN MERKEZ 10 10 

ERZURUM MERKEZ 15 15 

GAZĠANTEP MERKEZ 85 85 

HATAY 

MERKEZ 18 

45 

DÖRTYOL 5 

ĠSKENDERUN 10 

KIRIKHAN 4 

REYHANLI 5 

SAMANDAĞ 3 
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ATANACAK YERLER KONTENJAN TOPLAM 

ĠSTANBUL MERKEZ 850 850 

ĠZMĠR 

MERKEZ 120 

150 

BAYINDIR 5 

BERGAMA 4 

KINIK 4 

KĠRAZ 4 

ÖDEMĠġ 5 

SELÇUK 4 

TĠRE 4 

KAHRAMANMARAġ 

MERKEZ 20 

30 ELBĠSTAN 5 

PAZARCIK 5 

KARS MERKEZ 5 5 

KOCAELĠ MERKEZ 50 50 

KONYA 

MERKEZ 35 

45 EREĞLĠ 5 

ÇUMRA 5 

MARDĠN 

MERKEZ 14 

25 KIZILTEPE 8 

NUSAYBĠN 3 

MERSĠN MERKEZ 25 25 

MUġ MERKEZ 5 5 

RĠZE MERKEZ 5 5 

SAKARYA 

MERKEZ 5 

25 KARASU 5 

SAPANCA 15 

ġANLIURFA 

MERKEZ 70 

85 
BĠRECĠK 5 

SĠVEREK 5 

VĠRANġEHĠR 5 

ġIRNAK 

MERKEZ 5 

20 CĠZRE 10 

SĠLOPĠ 5 
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ATANACAK YERLER KONTENJAN TOPLAM 

TEKĠRDAĞ 

MERKEZ 7 

50 

ÇERKEZKÖY 15 

ÇORLU 20 

MALKARA 5 

MURATLI 3 

VAN 
MERKEZ 10 

15 
ERCĠġ 5 

 

Adaylar, baĢvuru sırasında sadece bir ili tercih edebileceklerdir. Tercih edilen bu ilin 

ilçelerine de atama yapılacağı belirlenmiĢse adaylar atanmak istedikleri ilçeleri öncelik sırasına 

göre baĢvuru formunda belirteceklerdir. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden 

vazgeçemeyeceklerdir. 

Sınava katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak baĢvuranların; il bazında toplam 

kadro sayısının 5 (beĢ) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) 

P35 türünden en yüksek puan almıĢ olan adaydan baĢlamak üzere 5 (beĢ) katı aday giriĢ sınavına 

çağrılacaktır. KPSS (A) P35 türünden eĢit puan almıĢ olmaları nedeniyle son sıradaki aday 

sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

II - SINAV TARĠHĠ VE YERĠ 

- GiriĢ sınavının yazılı bölümü 14 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da 

yapılacaktır. 

- Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava 

gireceklerine iliĢkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı 

(http://www.turkiye.gov.tr) ile BaĢkanlığımız resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan 

edilecektir. 

III - SINAV BAġVURU ġARTLARI 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel 

Ģartları taĢımak, 

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve 

idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık 

fakültelerden birini bitirmiĢ olmak, 

- 01.01.2017 tarihi itibarıyla otuz beĢ yaĢını doldurmamıĢ olmak (01.01.1982 tarihinde 

veya bu tarihten sonra doğmuĢ olmak), 

- Erkek adaylar için askerlikle iliĢiği olmamak, 

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak, 

- ÖSYM tarafından 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu 

Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P35 türünden 70 ve üzeri puan almıĢ olmak, 

- Süresi içinde baĢvuru yapmıĢ olmak. 

5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı 

Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince baĢvuru koĢulunu taĢıyanlar için 

otuz beĢ yaĢ Ģartı aranmayacaktır. 
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IV - SINAV BAġVURUSU 

- BaĢvurular, 10 Nisan 2017 tarihinde baĢlayıp, 28 Nisan 2017 tarihinde saat 17.30'da 

sona erecektir. 

- BaĢvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki ―Online Sınav Sistemi‖ne kayıt 

olarak, sistemde yer alan sınav baĢvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle 

yapılacaktır. BaĢvuru formunun doldurulmasına iliĢkin açıklamalar internet sitesinde yer 

almaktadır. Bu formu elektronik ortam dıĢında doldurarak süresi içerisinde ‗‗Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı Eğitim Merkezi, 25 Mart Mahallesi, Ġstiklal Caddesi, No: 7 Yenimahalle/ANKARA‖ 

adresine gelerek baĢvuranların baĢvuruları da kabul edilecektir.  

- Posta yoluyla gelen baĢvurular kabul edilmeyecektir.  

- 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı 

Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında baĢvuruda bulunmak isteyen 

adayların, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, Ģahsen baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

V - SINAV ġEKLĠ VE KONULARI 

- GiriĢ sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalıdır. 

- GiriĢ sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleĢtirilecek olup, sınav konularına aĢağıda 

yer verilmiĢtir. 

Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi; 

Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, 

Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-ġirketler-Kıymetli Evrak), Ġcra ve Ġflas 

Hukuku (Genel Hükümler). 

Ġktisat Grubu; Makro Ġktisat, Mikro Ġktisat, Uluslararası Ġktisat, ĠĢletme Ġktisadı, 

Uluslararası Ekonomik ĠliĢkiler ve KuruluĢlar. 

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları. 

Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, ġirketler Muhasebesi, Mali 

Tablolar Analizi, Ticari Hesap. 

VI - DEĞERLENDĠRME 

- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan 

adaylardan; yerler itibarıyla, adayların baĢvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en 

yüksek puan alan adaydan baĢlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki 

katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eĢit puan alan adaylar da sözlü 

sınava çağrılacaktır. 

- Yazılı sınavda baĢarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 

- Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme 

yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve 

kültürü, bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya 

sınav kurulu baĢkan ve üyelerinin (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması 

halinde ilgili komisyon üyelerinin) her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen 

bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teĢkil eder. 

- Sözlü sınavda baĢarılı olmak için alınan puanın 70'ten az olmaması gerekmektedir. 
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- GiriĢ sınavı puanı; sözlü sınavda baĢarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav 

puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. 

- GiriĢ sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriĢ sınav puanı en yüksek adaydan baĢlamak 

suretiyle baĢarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, 

%25'ine kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. 

- Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle 

oluĢturulacaktır.  

- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriĢ sınavı puanının eĢit olması 

halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eĢit olması halinde, KPSS (A) P35 

puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. 

- Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav 

tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik 

teĢkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde baĢka bir il için açılan sınavda baĢarılı olarak ataması 

yapılan yedek adayların hakları sona erer. 

- GiriĢ sınavından 70 ve üzerinde puan almıĢ olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teĢkil etmez. 

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ĠTĠRAZ 

- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine 

iliĢkin listeler, uygun yerlere asılmak ve BaĢkanlık resmi internet sitesinde 

(http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. 

- GiriĢ sınavında baĢarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı 

asil ve yedek listeler uygun yerlere asılmak ve BaĢkanlık resmi internet sitesinde 

(http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer 

alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir. 

- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün 

içerisinde bir dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Ġtirazlar, 

sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beĢ iĢ günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye 

yazılı olarak bildirilecektir. 

VIII - DĠĞER HUSUSLAR 

- Asil listede yer alanlardan atama iĢlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde baĢvurmayanlar ile gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan 

anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde mazeretsiz olarak baĢvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve 

baĢlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmıĢ hak sayılmaz. 

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde baĢvuruda bulunmayanlar, 

atama iĢleminden sarfınazar edenler (atama iĢleminden sarfınazar edenlerin tekrar atanma 

talebinde bulunmaları halinde talepleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler, memurluğa 

alınma Ģartlarından herhangi birini taĢımadığının anlaĢılması üzerine ataması yapılmayanlar ile 

göreve baĢladıktan sonra çeĢitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerlerine, Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınmak 
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suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yılı aĢmamak kaydıyla aynı yer için 

hazırlanan yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. 

Atama yapılacak bir yer için hazırlanmıĢ listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak 

atamalarda dikkate alınır. 

- Adayların tabloda gösterilen iller dıĢında bir ili tercih etmeleri veya birden fazla il 

tercihinde bulunmaları halinde baĢvuruları geçersiz sayılacaktır. 

- Atanılan yerlerde beĢ yıl süreyle çalıĢılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen 

çalıĢılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalıĢılmıĢ sayılır. Bu süreyi 

doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve baĢladıktan sonra özür halleri 

ortaya çıkanlar ile karĢılıklı yer değiĢtirme suretiyle atanma isteminde bulunanlar, atanmak 

istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan 

durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer DeğiĢtirme 

Suretiyle Atanmalarına ĠliĢkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır. Atanılan yerde 

beĢ yıl süreyle çalıĢma zorunluluğunu doldurmamıĢ uzman ve uzman yardımcıları karĢılıklı yer 

değiĢtirme talebinde bulunabilir. KarĢılıklı yer değiĢtirme talepleri, BaĢkanlıkça belirlenen usul ve 

esaslara göre yapılır. KarĢılıklı yer değiĢtirme talebinde bulunan kiĢilerin atamasının yapılması 

halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz. 

- Ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları, 5 yıllık süre zarfında atandıkları yerin 

dıĢında baĢka bir yerde (atanılan yerde bulunan Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu birimleri 

hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler. 

- Sınavı kazananlardan, sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu Ģekilde atamaları 

yapılmıĢ olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili 

hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

- Adayların çanta ve benzeri eĢyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, 

cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dıĢında fonksiyonu 

bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eĢya, araç ve cihazları yanında 

bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teĢebbüs edenler ile sınav 

kâğıtlarına belirtici iĢaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı 

geçersiz sayılacak ve bu kiĢiler hakkında disiplin hükümleri uygulanacaktır. 

- Yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için ―Sınav GiriĢ Belgesi‖ düzenlenecektir. 

Sınav GiriĢ Belgesine iliĢkin duyuru giriĢ sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan 

adayların ilan edilmesi aĢamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için Sınav GiriĢ 

Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus 

Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamıĢ pasaport belgesinden en az 

birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda 

aday sınava alınmayacaktır. 

Ġlan olunur. 3022/1-1 
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin çeĢitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği 
Kadrolarına BaĢvuru KoĢulları ve Uygulama Ġlkeleri Hakkında Yönergesine göre aĢağıda 
belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. BaĢvuracak adaylar; 

Profesör kadrosu için, baĢvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiĢleri, 
Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 
eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluĢturulan yayın dosyalarını ekleyerek, 
Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına; 

Doçent kadrosu için, baĢvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiĢleri, 
Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 
eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluĢturulan yayın dosyalarını ekleyerek, 
Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına; 

Ġlana müracaat edecek adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeĢ) gün 
içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

Herhangi bir kamu kurumunda çalıĢanların (daha önce çalıĢıp ayrılmıĢ dahi olsalar) 
çalıĢtığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 
ibraz edeceklerdir. 

Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir. 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvuru KoĢulları ve 

Uygulama Ġlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiĢ formatı, 
Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ Ġnternet adresinden temin edilebilir. 

 
Birimi/ 
Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derecesi Adedi Niteliği 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

Yeni Türk Dili Profesör 1 1 
Türkçe Bildirme ve Tasarlama 
Kipleri konusunda çalıĢmıĢ 
olmak. 

Kimya Fizikokimya Profesör 1 1 

Ġletken polimer ve 
nanokompozitlerin sentezi, 
karakterizasyonu ve biyosensör 
uygulamaları konularında çalıĢ-
mıĢ olmak. 

MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 

Mimarlık Bina Bilgisi Profesör 1 1 
Rekreasyonel alan kullanımı 
konusunda çalıĢmıĢ olmak. 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Sağlık 
Yönetimi 

Sağlık 
Kurumlarında 
Yönetim ve 

Organizasyon 

Profesör 1 1 
Yönetim ve yönetici geliĢtirme 
konularında çalıĢmalar yapmıĢ 
olmak. 

ĠĢletme 
Yönetim ve 

Organizasyon 
Profesör 1 1 

Yönetim ve Strateji bilim 
alanında doçentliğini almıĢ, 
yenilik, örgüt kültürü ve 
iĢletme yönetimi eğitimi konu-
larında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

BUCAK TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ 

Biyomedikal 
Mühendisliği 

Biyomalzeme Doçent 1 1 

Ftalosiyanin kimyası ve 
asimetrik geçiĢ metal katalizi 
alanlarında çalıĢmalar yapmıĢ 
olmak. 

Biyomedikal 
Mühendisliği 

Biyomalzeme Doçent 1 1 
Enantiyoseçimli sentez ve 
makrosiklik bileĢikler alanlarında 
çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  78.07/11 

Toplantı Tarihi ve No : 01.03.2017 - 217 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 01.03.2017 - 3507 SAFRANBOLU 

Karabük Ġli, Ovacık Ġlçesi, Boyalı Köyü 124 ada 1 parselde yer alan, Karabük Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.09.2006 tarih ve 234 sayılı kararı ile tescil edilen ancak 

koruma alanı belirlenmeyen Caminin 2863 sayılı Kanun ve Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğe göre koruma alanının 

belirlenmesine yönelik Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 

28.02.2017 tarih ve 177 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Karabük Ġli, Ovacık Ġlçesi, Boyalı Köyü 124 ada 1 parselde yer alan tescilli Caminin 

koruma alanının 2863 sayılı Kanun ve Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve 

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğe göre karar ekinde yer alan 1/1500 ölçekli 

haritada koordinatları verildiği Ģekilde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  78.07/6 

Toplantı Tarihi ve No : 01.03.2017 - 217 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 01.03.2017 - 3506 SAFRANBOLU 

Karabük Ġli, Ovacık Ġlçesi, BaĢboyunduruk Köyü 132 ada 5 parselde yer alan, tescilli 

Debbağoğlu Caminin, 2863 sayılı Kanun ve Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve 

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğe göre korunma alanının belirlenmesine yönelik 

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 28.02.2017 tarih ve 

178 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Karabük Ġli, Ovacık Ġlçesi, BaĢboyunduruk Köyü 132 ada 5 parselde yer alan tescilli 

Caminin korunma alanının 2863 sayılı Kanun ve Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğe göre karar ekinde yer alan 

1/1500 ölçekli haritada koordinatları verildiği Ģekilde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  78.07/5 

Toplantı Tarihi ve No : 01.03.2017 - 217 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 01.03.2017 - 3508 SAFRANBOLU 

Karabük Ġli, Ovacık Ġlçesi, Çukur Köyü 152 ada 195 parselde yer alan, Ankara Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 07.03.2003 tarih ve 8442 sayılı kararı ile tescil edilen 

ancak koruma alanı belirlenmeyen Caminin 2863 sayılı Kanun ve Korunması Gerekli TaĢınmaz 

Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğe göre koruma alanının 

belirlenmesine yönelik Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 

28.02.2017 tarih ve 167 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Karabük Ġli, Ovacık Ġlçesi, Çukur Köyü 152 ada 195 parselde yer alan tescilli Caminin 

koruma alanının 2863 sayılı Kanun ve Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve 

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğe göre karar ekinde yer alan 1/1500 ölçekli 

haritada koordinatları verildiği Ģekilde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No. ve Tarihi : 137 - 27.05.2016 Toplantı Yeri 

Karar No. ve Tarihi : 2119 - 27.05.2016 KAYSERĠ 

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Çalapverdi Köyünde, sit dıĢında bulunan, tapunun 211 ada 3 

parselinde (eski 16 pafta, 6461 parsel) kayıtlı, mülkiyeti Çalapverdi Belediyesine ait taĢınmazda 

yer alan, Yukarı Cami yakın çevresinde bulunan taĢınmazların satıĢında sakınca olup olmadığı 

hususunda Yozgat Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü‘nün 23.02.2015 tarih, 272 

sayılı yazısı gereği yapılan incelemede, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu‘nun 28.09.2005 tarih, 340 sayılı kararıyla korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

olarak tescil edildiği, 6461 parsel olarak tescilli taĢınmazın, kadastral bilgisinin ―211 ada, 3 parsel 

― olarak değiĢtiği, yapı grubu ve koruma alanının belirlenmediği anlaĢıldığından bu eksikliklerin 

giderilmesi ve tescilli cami batısında 211 ada 2 ve 4 numaralı parsellerde kayıtlı, mülkiyeti 

Çalapverdi/Ġnönü Köy Tüzel KiĢiliği (2 parsel), Yozgat Ġl Özel Ġdaresine (4 parsel) ait taĢınmazlar 

üzerinde yer alan mezarlığın 2863 sayılı yasa kapsamında kalıp kalmadığının değerlendirilmesi 

hususunda Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 

26.05.2016 tarih, 2453 sayılı raporu okundu, güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanan tescil fiĢi 

görüldü, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüĢme sonucunda; 

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Çalapverdi Köyünde, sit dıĢında bulunan, tapunun 211 ada 3 

parselinde (eski 16 pafta, 6461 parsel) kayıtlı, mülkiyeti Çalapverdi Belediyesine ait taĢınmazda 

yer alan, korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli Yukarı Cami‘nin 6461 parsel 

olarak belirtilmiĢ tescil bilgisinin ―211 ada, 3 parsel‖ olarak güncellenmesi, 05.11.1999 gün ve 

660 sayılı ilke kararının ―Yapı Grupları‖ baĢlıklı bölümünde tanımlanan ―Toplumun maddi 

tarihini oluĢturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı, estetik nitelikleriyle korunması 

zorunlu yapılar‖ kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun ―I. Grup‖ olarak belirlenmesi, 

güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanmıĢ olan kararımız eki tescil fiĢi ve 1/500 ölçekli kadastral 

harita üzerinde belirlenen koruma alanı sınırının uygun olduğuna, koruma alanı içerisinde 

yapılacak uygulamalar için Kurulumuzdan izin alınmasına, tescil iĢlemlerinin ―Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ 

doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, ayrıca caminin batısında 211 ada, 

2-4 parsellerde bulunan mezarlığın 2863 sayılı yasa kapsamında tesciline gerek olmadığına karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi Ve No : 10.03.2017-326 45.07/584 

Karar Tarihi Ve No : 10.03.2017-7871 Toplantı Yeri 

  ĠZMĠR 

Manisa ili, Salihli ilçesi, ġirinyer Mahallesi, 104 ada 1 parselde yer alan tümülüsün 

tesciline iliĢkin 5177 sayılı kanun ile değiĢik 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi doğrultusunda 

Kurul Müdürlüğünün 06.12.2016 tarihli ve 4148 sayılı yazısı ile istenilen kurum görüĢlerinin 

iletildiği; Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 

15.12.2016 tarihli ve E.13007 sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü‘nün 22.12.2016 tarihli ve 865016 sayılı yazısı, Manisa Valiliği 

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 22.12.2016 tarihli ve E.15286 sayılı yazısı ve eki, Karayolları 

Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü‘nün 26.12.2016 tarihli ve E.307836 sayılı yazısı, Manisa 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı Planlama ve Harita ġube 

Müdürlüğünün 23.12.2016 tarihli ve E.61365 sayılı yazısı, Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 26.12.2016 tarihli ve 5163 sayılı yazısı ve eki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü‘nün 27.12.2016 tarihli ve 234641 sayılı yazısı, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 06.01.2017 tarihli ve E.400914 

sayılı yazısı ve ekleri, Orman Genel Müdürlüğü Ġzmir Orman Bölge Müdürlüğü Manisa Orman 

ĠĢletme Müdürlüğünün 13.02.2017 tarihli ve E.308818 sayılı yazısı, Ġzmir 2 Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.11.2016 tarihli ve 7314 sayılı kararı, Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan, 08.03.2017 tarih ve 342 sayı ile Müdürlük evrakında kayıtlı rapor 

okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Manisa ili, Salihli ilçesi, ġirinyer Mahallesi, 104 ada 1 parselde yer alan tümülüsün 

kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada sınırları ve köĢe nokta koordinatları gösterildiği 

Ģekilde 1.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fiĢinin uygun 

olduğuna, kaçak kazı çukurlarının ilgili müzesi denetiminde belediyesince kapatılmasına, 

TaĢınmazın tapu kaydına ―bir kısmı l.(birinci) Derece Arkeolojik Sit alanıdır. ‖ ġerhinin 

konulmasına ve iĢlemlerin sonuçlarından Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6999 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü Arasında İslam

Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsünün Türkiyede Kurulması Hakkında Anlaşmaya Ek Değişiklik
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7000 Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesine İlave Edilen Anlaşmazlıkların Çözümü
Hakkında Ek-G’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7001 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7002 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Komorlar Birliği Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7003 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7004 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7005 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7007 Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen
Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/9984 2017 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz İstasyonları Arasının

Yeniden İnşa Edilmesi Altyapı ve Üstyapı Yapım İşleri (GAZİRAY) Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/9985 Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş İllerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Düzbağ İçmesuyu
Temini Projesi Kapsamında Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/9988 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER
— Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği
— Nükleer Santrallerde İşletme Organizasyonu, İşletme Personeli Nitelikleri ve Eğitimi ile İşletici Personel

Lisanslarına İlişkin Yönetmelik
— Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Harran Üniversitesi Hayvan Deneyi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

GENELGE
— TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi ile İlgili 2017/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/4)

KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/03/2017 Tarihli ve 7295 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 03/04/2017 Tarihli ve 448 Sayılı Kararı

DÜZELTME: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5) ile İlgili

NOT: 4/4/2017 tarihli ve 30028 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 6979, 6981, 6984, 6985, 6986, 6987, 6989, 6991,
6995 6996 6997, 6998 Sayılı Kanunlar yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


