
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 72. Sayfadadır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

14 Ağustos 2017
PAZARTESİ

Sayı : 30154

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı ensti-

tüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde yürütülen tezli

ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim
ve öğretime ilişkin hükümleri 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: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/anasanat dalı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı ilgili enstitü ana-

bilim/anasanat dalını,
d) Danışman: Öğrenciye ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik eden

öğretim üyesini,
e) Enstitü: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan

enstitüleri,



f) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,
g) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,
ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
h) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosunu,
i) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
j) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
k) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini,
l) Yarıyıl süresi: Bir yarıyıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile takip eden ders kayıt baş-

langıç tarihi arasındaki süreyi,
m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi,

Programlara Başvuru, Kayıt ve Kabul

Lisansüstü programların açılması
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, enstitülerin anabilim/anasanat dallarınca ilgili

fakültelerin bölüm, anabilim/anasanat dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Lisansüstü prog-
ramlar ilgili mevzuat hükümlerine göre açılır.

(2) Açılan programlar anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, enstitünün
teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile o anabilim/anasanat dallarından farklı bir ad ta-
şıyan disiplinler arası lisansüstü programlar, aynı usulle, yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki
üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara hangi lisans ve yüksek lisans programlarından

mezun olanların başvurabileceği, öğrenci kontenjanları ve kontenjanlarla ilgili özel şartlar, ens-
titüce belirlenen esaslara göre, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca hazırlanır, enstitü kuru-
lunda görüşülüp karara bağlanarak, Rektör oluru ile ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl ba-
şında verilebilir.

(2) Öğrenci alınacak lisansüstü programlar, başvuru şartları, son başvuru tarihi, istenilen
belgeler ve diğer hususlar Üniversitenin internet sitesinden duyurulur.

Yüksek lisans programına başvuru şartları
MADDE 7 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların

değerlendirilme işlemleri, enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(2) Başvurular, ilanda belirtilen süre içerisinde ve istenilen belgelerle enstitü müdürlü-

ğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir.
(3) Öğrencinin herhangi bir anabilim/anasanat dalında tezli veya tezsiz yüksek lisans

programına başvurabilmesi için; enstitü kurulunun belirlediği alanda lisans diplomasına ve
programın ilgili olduğu puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir. Güzel sa-
natlar fakültesi ile konservatuvar öğrencilerinden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

Doktora programına başvuru şartları
MADDE 8 – (1) Doktora programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme iş-

lemleri, enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle, başvuru süresi içinde enstitü mü-

dürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
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(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans
diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık, ve-
teriner fakülteleri ile eğitim fakültelerinin ortaöğretim alan öğretmenliği diplomasına veya Sağ-
lık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine
sahip olmaları gerekir.

(4) Yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda, ilgili ALES puanının en az 55 olması
şartı aranır.

(5) Dört yıllık lisans diploması ile doktora programına başvurabilmek için, ilgili ALES
puanının en az 85 puan olması şartı aranır. Ayrıca, ALES puanının %60’ı ile lisans AGNO’su-
nun %40’ının toplamının 90 puandan az olmaması gerekir.

(6) Doktora programına, öğrenci kabulünde adayın YDS’den en az 55 puan alması veya
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puana sahip
olması gerekir.

(7) Tıp fakültesi mezunu olup, temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuran aday-
lardan sayısal ALES veya TUS belgelerinden biri istenir. TUS puanı ile başvuranların en az 50
temel tıp puanı almış olması gerekir.

Sanatta yeterlik çalışmasına başvuru ve kabul şartları
MADDE 9 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans

veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve YDS’den en az 55 puan veya Üniversiteler-
arası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

(2) Enstitü bünyesinde yürütülen sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için
ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu çalışmalara yüksek lisans derecesi ile başvuran aday-
ların öğrenciliğe kabulünde dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlilik sınavı notunun %60’ı,
lisans not ortalamasının %20’si ve yüksek lisans not ortalamasının %20’sinin toplamı en az 65
puan; lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabulünde ise yeterlilik sınav notunun
%60’ı ile lisans not ortalamasının %40’ının toplamının en az 90 puan olması gerekir. Değer-
lendirme bu toplam puana göre yapılır. Bu şekilde yapılan sıralamaya göre adaylar, en yüksek
puandan başlamak üzere ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuru ve kabul şartları
MADDE 10 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp

fakültesi mezunlarının; lisans diplomasına, en az 50 temel tıp puanına veya en az 55 ALES sa-
yısal puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Tıp fakültesi mezunu olmayanların diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakültesi
lisans diplomasına, diğer fakülte ve yüksekokul mezunlarının yüksek lisans diplomasına sahip
olmaları ve sayısal ALES puanlarının en az 55 olması gerekir. Ayrıca, fakülte veya yüksekokul
mezunlarından yüksek lisans derecesine sahip olanların lisans mezuniyet not ortalamasının
%20’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ile sayısal ALES puanının %60’ının
toplamının en az 65 olması gerekir.

(3) Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen
standart puanın %70’i ile klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın %30’unun
toplanmasıyla elde edilir.

(4) Tıp fakültesi mezunlarının mezuniyet not ortalamasının %50’si ile temel tıp puanının
%50’sinin toplamının en az 55 puan olması veya mezuniyet not ortalamasının %40’ı ile sayısal
ALES puanının %60’ının toplamının en az 65 puan olması gerekir.

(5) Adayın başvurduğu doktora programına yerleşebilmesi için hazırlık sınıfları dışında
en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının, mezu-
niyet not ortalamasının %40’ı ve ALES sayısal puanının/temel tıp puanının %60’ının toplamı-
nın en az 65 puan olması gerekir.
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(6) Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak olan adayların sa-
yısal ALES puanının en az 85 olması gerekir. Ayrıca, sayısal ALES puanının %60’ı ile lisans
not ortalamasının %40’ının toplamının en az 90 puan olması gerekir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, YDS’den en az 55
puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eş değer bir puanın
alınması zorunludur.

(8) Farklı mezuniyet programları için yukarıda belirtilen başvurma kriterlerinde belir-
tilen yüzde oranları dikkate alınarak yerleştirme puanları hesaplanır ve tek bir sıralama listesi
oluşturulur. Adayların yerleştirilmesi bu sıralamaya göre yapılır.

(9) Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur.

Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarının kabulü

MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar çerçe-
vesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri, enstitü müdürlüğü
tarafından yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşlarının lisansüstü programlara başvurularında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında
YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında YÖK
tarafından denkliği tanınan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, kendi ana dillerinin
dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça veya YÖK tarafından kabul edilen dillerin birin-
den en az 55 YDS puanı veya YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden eşdeğer
puan almaları gerekir.

c) Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda, ilgili ALES puanının en az 55 ol-
ması şartı aranır.

(3) Adayların lisans ve/veya lisansüstü programlarda okudukları dersler ve başarı not-
ları, diğer kişisel bilgi ve belgeleri hakkında anabilim dalının görüşü alınır ve başvurdukları
lisansüstü programa enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilirler.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, enstitü yönetim kurulunun belirlediği üç kişilik jüri ta-
rafından yapılacak Türk dili sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almak zorundadır. Sınavda
başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı şekilde
yapılacak Türk dili sınavında da başarılı olamayan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora prog-
ramlarıyla ilişikleri kesilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı bel-
gesine sahip adaylar, Türkçe dil sınavından muaf sayılır.

(5) Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde
YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır.

(6) Yabancı uyruklu öğrenciler, anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda bilim-
sel hazırlık programına tabi tutulabilir.

(7) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin geçici kayıtları enstitüye yapılır
ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Bu öğrencilerin mezun oldukları yükseköğretim kurumunun
YÖK tarafından denkliği kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların
enstitü ile ilişikleri kesilir.

Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlar
MADDE 12 – (1) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara öğrenci

kabulü, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin esaslar ile bu programların asgari müş-
terek dersleri ve uygulamaları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
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Öğretim elemanı yetiştirilmesi
MADDE 13 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek tek-

noloji enstitülerine alınan araştırma görevlileri, 2547 sayılı Kanuna göre YÖK tarafından be-
lirlenen şartlara uygun olarak, bulundukları üniversitenin teklifi ile yeniden değerlendirme
veya sınav yapılmasına gerek kalmadan lisansüstü eğitime ek kontenjanlı olarak kabul edile-
bilirler. Bu adayların kabulünde anabilim/anasanat dalının öğrenci kabul onayı ve bu Yönet-
melikte yer alan başvuru şartları aranır.

(2) Söz konusu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek tek-
noloji enstitüsünün bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya Üniversitenin bu amaca
özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfına öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Enstitülerde yabancı dil hazırlık sınıfı, Üniversitenin Yabancı Diller

Yüksekokulu tarafından yürütülür. Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı enstitü öğrencilerinin;
kayıt, eğitim-öğretim, başarı ve muafiyet gibi işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürü-
tülür.

(2) Tezli yüksek lisans programlarını kazanan öğrenciler, kabul edildikleri programda
yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu olması durumunda, muaf olanlar hariç, yabancı dil hazırlık
sınıfına kayıt yaptırmak ve devam etmek zorundadırlar.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına
kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi tamam-
lanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, eşzamanlı olarak yüksek lisans, ders,
seminer, tez gibi çalışmaları yürütemezler.

Lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının dönüştürülmesi
MADDE 15 – (1) Lisansüstü öğrenci alımlarında dörtlük sistemdeki notların yüzlük

sistemdeki karşılıkları YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla, anabilim dalının teklifi, enstitü yönetim kurulu ka-
rarı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yük-
sek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda
almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gider-
mek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler
de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar ilgili enstitünün uygulama
esaslarına göre yürütülür.

(7) Bilimsel hazırlık programına 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelere göre öğrenci
kabul edilir.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü
derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece
elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde
ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve buna ilişkin
diğer hususlar Senato tarafından belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel
öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler
ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Özel öğrenciler ile ilgili diğer
hususlar enstitü tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Üniversitede veya diğer bir yükseköğretim kurumunda, eşdeğer bir

lisansüstü programda en az bir yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamam-
lamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş için başvuruların en geç yarıyıl başlangıcından on gün öncesine kadar
enstitü müdürlüğüne yapılması zorunludur.

(3) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları, anabilim/anasanat dallarının görüşleri
alınarak enstitü kurulunda belirlenir ve yarıyıl başlamadan önce ilan edilir.

(4) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı gerekli gör-
mesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını öne-
rebilir. Yatay geçiş işlemi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora tez önerisi kabul edilmiş olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.
(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılmaz.
Lisansüstü programlara başvuruların değerlendirilmesi ve kesin kayıt
MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların; ilgili alanda alınan

ALES puanının %60'ı ile lisans AGNO’sunun %40'ının toplamı en az 55 olması gerekir. Baş-
vuran adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, anabilim/anasanat dalı
için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

(2) Özel yetenek gerektiren güzel sanatlar eğitimi, beden eğitimi ve spor gibi anabilim
dallarında, yeterlik sınavı konulabilir; bu durumda ALES puanının %40’ı, lisans AGNO’sunun
%30’u, yeterlik sınav notunun %30’u alınarak toplanır. Bu toplamın 60’tan az olmaması gere-
kir. Adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen
kontenjanlara yerleştirilir.

(3) Güzel sanatlar fakültesi anasanat dalları yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde
adayların, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun %60’ı, lisans AGNO’sunun
%40’ı alınarak toplanır. Bu toplamın 55 puandan az olmaması gerekir. Adaylar, en yüksek pu-
andan başlamak üzere anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

(4) Doktora programına yüksek lisans diploması ile müracaat eden adayların, ilgili
ALES puanının %60'ı, lisans AGNO’sunun %20’si ve yüksek lisans not ortalamasının %20’si-
nin toplamı alınarak hesaplanan yerleştirme puanının 65 puandan az olmaması gerekir. Adaylar
en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

(5) Doktora programına, dört yıllık lisans diploması ile başvuranlar ise, 8 inci maddenin
beşinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak kaydı ile ALES puanının %60'ı ile lisans AGNO’sunun
%40'ının toplamı alınarak, ilgili programın sıralamasına dahil edilirler.

(6) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, enstitü
tarafından kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir.
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(7) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilan edilen tarihlerde, aday-
lar tarafından bizzat yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat başvurama-
yan adaylar, vekalet verdikleri vekilleri aracılığı ile süresi içerisinde kayıt yaptırabilirler. Be-
lirlenen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Bu
adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır.

(8) Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının
belirlenmesi durumunda, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan enstitüdeki kaydı, enstitü yö-
netim kurulu kararı ile iptal edilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine ve-
rilmiş olan tüm belgeler, diploma dâhil iptal edilir ve hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre
işlem yapılır.

Lisansüstü programlara dönem kaydı
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre alacakları

dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar için dönem kaydı yaptırmak zorunda-
dırlar. İlgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak öğrenim süresini aştığı için katkı payı yatıracak
olan öğrencilerden, süresi içinde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri, enstitü yönetim ku-
rulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından ya-
rarlanamazlar. Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılması, ders kayıt fi-
şinin öğrenciler tarafından danışmana onaylatılması ve enstitü müdürlüğüne teslim edilmesi
gerekir.

(2) Mazeretleri, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler dönem kayıtlarını
vekalet verdikleri vekilleri tarafından da yaptırabilirler.

(3) Dönem ve/veya ders kayıtları, her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvi-
me göre yapılır.

(4) Öğrenciler, ders kayıtlarını takip eden bir hafta içinde kayıt yaptırdıkları dersi/ders-
leri danışman onayı ile bırakabilir veya yeni dersler alabilirler.

(5) Kayıt süresi içerisinde dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl devam etme
hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Dönem kaydı yapılma-
dan derslere devam edilemez.

Birden fazla lisansüstü programa kayıt
MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar, Değerlendirme ve Başarı

Dersler
MADDE 22 – (1) Lisansüstü programlarda dersler; anabilim/anasanat dalı tarafından

zorunlu ve seçmeli dersler ile kredisiz dersler şeklinde düzenlenebilir.
(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık

teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı
olup, uzmanlık alan dersi hariç, diğer dersler için 4 kredi ve 20 AKTS değerinden fazla ola-
maz.

(3) Uzmanlık alan dersi; haftalık 5 kredi saat olup, öğretim üyesinin danışman olarak
atandığı yarıyılda başlar, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin
öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder. Yabancı uyruklu öğrenci kabulünde öğrenci sa-
yısına bakılmaksızın 5 kredi saatlik uzmanlık alan dersine ilave olarak 3 kredi saat eklenerek
8 kredi saat olarak uygulanır.

(4) Lisansüstü derslerle ilgili diğer esaslar enstitüce belirlenir.
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Derslere devam
MADDE 23 – (1) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için

%70 devam şartı aranır.
(2) Devam yükümlülüğü, dersi veren öğretim üyesi tarafından takip edilir ve enstitü

müdürlüğü tarafından denetlenir.
Sınavlar
MADDE 24 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sı-

navı, muafiyet sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşur.
(2) Sınavlar; yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Özellik gösteren dersler/uy-

gulamalar için sınavlar en az üç öğretim üyesi tarafından sözlü ve uygulamalı da yapılabilir.
Sınavların türleri, ilgili yarıyılın ilk iki haftası içerisinde duyurulur.

(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır.
(4) Ara sınavların süresi bir ders saati, yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavlarının

süresi iki ders saatidir.
(5) Enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ara sınavlara ve

bütünleme sınavlarına giremeyen lisansüstü öğrencilerine, enstitü yönetim kurulunca mazeret
sınav hakkı verilir. Kısa süreli sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı ve-
rilmez.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı
MADDE 25 – (1) Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.
b) Başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme

sınavının %60’ının toplamı alınarak hesaplanır.
c) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az

65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.
ç) 100 puan üzerinden alınan başarı notunun harf notu ve dörtlük sistem karşılıkları

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
Harf Notu Katsayısı Başarı Notu
AA 4,00 90–100
BA 3,50 85–89
BB 3,00 80–84
CB 2,50 75–79
CC 2,00 65–74
FF 0,00 0–64
d) (ç) bendinde yer alan harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılır:
1) G (Geçer): Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı

ile tamamlanması halinde kullanılır.
2) M (Muaf): Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki programlarında başarılı oldukları

veya daha önce başka bir lisansüstü programa kayıtlı iken alıp başardıkları dersten/derslerden
enstitü yönetim kurulu kararı ile muaf tutuldukları durumda kullanılır.

3) D (Devamsız): Dersin devam yükümlülüğüne ilişkin şartların yerine getirilmemesi
durumunda kullanılır. FF notu olarak değerlendirilir.

4) K (Kalır): Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı-
sızlığı durumu için kullanılır.

5) E (Eksik Not): Mazeret hakkı verilen sınav için verilen nottur. Mazeret sona erdiğinde
verilen hakla başarılamaması durumunda E notu, K veya FF notuna dönüşür.

e) Başarı notu G, M, K ile takdir edilen dersler, not ortalaması hesaplamasında değer-
lendirmeye alınmaz.
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Sınavlarda kopya
MADDE 26 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya

yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrenci o sınavdan
sıfır (0) almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem ya-
pılır.

Notların ilanı
MADDE 27 – (1) Öğretim üyeleri, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav so-

nuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasını takip eden en
geç on beş gün içinde anabilim/anasanat dalı başkanları aracılığı ile enstitü müdürlüğüne gön-
derir.

(2) Ara sınav ve kısa sınav notları, ilgili öğretim üyesi tarafından ilan edilir.
(3) Yarıyıl sonu ders notları, tez, seminer, yeterlik gibi her türlü çalışmaların başarı du-

rumu, enstitü müdürlüğüne ulaştırılması ve onayı ile kesinleşir; öğrenci işleri otomasyon prog-
ramında veya duyuru panolarında ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Öğrenciler, her türlü sınav sonucuna ilan edilmesinden itibaren en

geç beş iş günü içinde enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya ba-
şarı notunun incelenmesini isteyebilir.

(2) Enstitü bu sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden ilgili öğretim
üyesine yeniden inceletebilir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, ilgili öğretim üyesi tara-
fından maddi bir hata tespit edilirse, bu hata enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ve-
rilen karar, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenciye bildirilir.

Ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Kayıt yaptırılan derslerin başarılması zorunludur. Derslerden başa-

rısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri açıldıkları ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır.
Öğrenciler, bu derslerin en geç müteakip iki yarıyıl içerisinde açılmaması durumunda, danış-
man ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan
eşdeğer dersleri alırlar.

(2) Ders tekrarından veya eşdeğer dersten başarısızlık hâlinde öğrenciler, başarısız ol-
dukları dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadır.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri
bir kez tekrarlayabilir. Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı
en son not geçerlidir.

(4) Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden başarısız ol-
maları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

Ders başarı ortalaması
MADDE 30 – (1) Öğrencinin başarı durumu; yüzlük ve/veya dörtlük sistemlere göre

AGNO olarak hesaplanır. AGNO; öğrencinin lisansüstü programda öğrenimine başladığı andan
itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her
dersin kredi saatinin yüzlük sistemde o dersin başarı notu, dörtlük sistemde ise başarı notunun
24 üncü maddede belirtilen ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edi-
len sayının, toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki
hane olacak şekilde yuvarlatılır.

(2) Öğrencinin aldığı tüm notlar not döküm belgesine işlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amaç ve kapsamı
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağ-
lamaktır. Bu program toplam 24 krediden az olmamak şartıyla en az sekiz adet ders, bir seminer
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dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisizdir. Seminer çalışması
tamamlandıktan ve danışmanın onayından sonra öğrenci tarafından sunumu yapılır, başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her
yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Dersler, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer
enstitülerde veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Bu
derslerin toplamı 9 kredi saatten fazla olamaz. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi,
lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Bu şekilde
alınan dersler toplam kredi saatinden sayılır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından
yürütülür. Ancak tez danışmanı atanmadığı veya bulunmadığı durumlarda bu işlemler anabi-
lim/anasanat dalı başkanı tarafından gerçekleştirilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı
koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başa-
rısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Danışman, tez çalışmasını her yarıyıl için başarılı veya başarısız olarak değerlendirir
ve enstitüye bildirir.

(4) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili
esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı

her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın so-
nuna kadar, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu ise en geç ikinci yarıyılın
sonuna kadar enstitüye bildirir. Tez danışmanı önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesin-
leşir.

(2) Tez danışmanı, o anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı
doçentler ile doktoralı öğretim görevlilerinden; bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı
takdirde en yakın anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri ile o anabilim/anasanat dalındaki
doktoralı öğretim görevlilerinden seçilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.

(4) Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda enstitü
yönetim kurulu onayı ile bu danışmanlığı devam edebilir.

(5) Tez danışmanları, öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danış-
manlık görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle enstitü mü-
dürlüğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez
danışmanı enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

(6) Öğrenci veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.
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Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Danışman söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak enstitüye gönderir. Enstitü ise ilgili jüri üyelerine
iletir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de
kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jü-
rinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla
enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez jürisinin oluşturulmasından jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili iş-
lemler enstitüce belirlenen esaslara göre yürütülür.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tez savunma sınavında tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması
MADDE 35 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer şartları da sağlayan öğ-

renci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden
itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim eder. Öğrencinin tezi, Senato tarafından belirlenen
yazım kurallarına uygun bulunduğu takdirde öğrenciye yüksek lisans diploması verilir. Mezu-
niyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Yüksek lisans programı başka bir üniversite ile ortak yürütülüyorsa, ortak yüksek
lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, şekil ve formatı yürütücü enstitü tarafından
belirlenen, her iki üniversite ve enstitü isimlerinin yer aldığı, ayrıca her iki üniversite rektörleri
ve enstitü müdürleri tarafından imzalanmış olan tek bir diploma verilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amaç ve kapsamı
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu
program toplam 30 krediden ve 60 AKTS den az olmamak şartıyla en az on adet ders ile dönem
projesi dersi, uzaktan eğitim programları hariç, yeterlik sınavından oluşur. Uzaktan eğitim
programlarında yeterlik sınavı uygulanmaz. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine
kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İkinci bir lisansüstü öğ-
retim programı olarak sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda, öğrenci anabilim dalı başkanlığının öne-
risi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşen üç kişilik bir jüri tarafından yeterlik sınavına
alınır.

Danışman atanması
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ders seçiminde

ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi belirlenir ve en
geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

Süre
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki en çok üç yarıyıldır.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 39 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla ta-

mamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalın-

daki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitenin tezli yüksek lisans

programı için belirlenmiş olan şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına
geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim
kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 40 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz
etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredi-
sinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, se-
miner, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredi-
sinden oluşur.

(3) Doktora programlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
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(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) 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.

Başvuru ve kabul
MADDE 41 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar aşa-

ğıda belirtilmiştir:
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES puanlarının başvurulan prog-

ramın puan türünde 55’ten az olmaması gerekir.
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl

süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES puanlarının başvurulan progra-
mın puan türünde 55’ten az olmaması gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu prog-
ramın puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir. ALES puanının %60’ı, lisans me-
zuniyet notunun %30’u ve yazılı sınav notunun %10’unun toplamının en az 90 puan olması
şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.

ç) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olanlardan doktora programına başvuracak olan
T.C. uyrukluların doktora programına kabulünde; ALES puanının %60’ı, tezli yüksek lisans
mezuniyet notunun % 30’u ve yazılı sınav notunun %10’unun toplamının en az 65 puan olması
şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(3) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşde-
ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması
zorunludur.

Süre
MADDE 42 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yüksek-
öğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin 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.
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Tez danışmanı atanması
MADDE 43 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kad-

rosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu
ile tez başlığını enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla
kesinleşir ve tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da
en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

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. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yö-
netim kurulunca karar verilir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üye-
sinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavları Aralık-Ocak ve Haziran-Temmuz aylarında yılda iki kez yapılır.
Bu iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki
bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Bu sınavların
her birinden en az 70 puan almak zorunludur. Başarı notunun hesaplanmasında yazılı ve sözlü
sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü
sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora prog-
ramı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersi ile semineri
başarı ile tamamlamış bir öğrenci bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlaması şartıyla yüksek
lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka
anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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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 önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin
bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve 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 Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 47 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğre-
tim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesin-
den oluşur.

(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 savunma 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, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde ge-
rekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
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bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 42 nci maddenin dördüncü fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 48 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye
gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye
teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak ka-
zanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüsha-
sının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Baş-
kanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları
ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans dere-
cesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmaması gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yük-
sek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlen-
dirilebilir.
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(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

Süre
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
öngörülen genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

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

Danışman atanması
MADDE 52 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-
cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın,
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteli-
ğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta
yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi
için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez da-
nışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de
olabilir.

(2) Danışman, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik dere-
cesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 53 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni enstitü yönetim kurulu Senato tara-
fından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

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

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.
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(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak
üzere danışman dahil beş kişiden oluşur.

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

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak
reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma
sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniver-
site ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için
talepleri halinde 51 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 56 – (1) 14/4/2013 tarihli ve 28618 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı

İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BİYOÇEŞİTLİLİK 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bi-

yoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Biyoçeşitlilik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, özelde Karaman ve çevresinin genelde ise Türki-

ye'nin doğal biyolojik ve tıbbi aromatik bitki zenginliklerinin, canlı türlerinin, genetik kaynak-

larının belirlenmesi, korunması, onlardan en verimli ve sürdürülebilir şekilde yararlanılması;

toplumun değişik kesimlerinde biyolojik zenginlik, doğal çevre ve doğal kaynak bilincinin

yaygınlaştırılması için araştırma, geliştirme ve uygulama etkinliklerinde bulunmak; Türkiye'nin

biyolojik zenginliklerini içeren herbaryum, fungaryum, müze, arboretum, sera ve gen bankası

kurmak, amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak-

tır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bölgemizin ve Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik potansiyelinin ortaya konmasına yö-

nelik araştırma projeleri yapmak, konu ile ilgili mercileri teşvik etmek ve yönlendirmek, oluş-
turulacak lokal veri tabanları ile Türkiye'nin biyolojik zenginlik veri tabanlarının geliştirilme-
sine katkı sağlamak.

b) Biyoçeşitliliğe yönelik eğitim eksikliğinin giderilmesi ve bilginin güncellenmesi
bağlamında biyolojik çeşitlilik konusunda kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve Üni-
versite arasında işbirliğini artırmak.

c) İnsanların Türkiye'deki biyolojik zenginlikleri tanıması ve koruması konusunda ça-
lışmalar yapmak.

ç) Yurtdışında ve yurtiçinde biyolojik çeşitlilik ile ilgili gelişmeleri izlemek ve bu ge-
lişmeleri aktarmak ve bu konulara ilişkin yayınlar hazırlamak, ulusal ve uluslararası nitelikte
panel, kongre, konferans vb. toplantılar düzenlemek.

d) Biyolojik zenginliklerle ilgili görsel-işitsel dokümanlar temin ederek Üniversite öğ-
retim elemanlarının, öğrencilerin ve kamuoyunun yararlanmasını sağlamak.

e) Tıbbi ve aromatik bitkilerin doğadan toplanması, tarımı, üretimi-işlenmesi, pazar-
lanması ve kullanım yöntemleri konusunda eğitimler düzenlemek.

f) Biyoteknolojik çalışmalara materyal temin etmek ve doğal olarak gelişen canlı tür-
lerinin, biyoteknolojik çalışmalarda genetik kaynak olarak değerlendirilmesi yönünde, ulusal
ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmalarda bulunmak.

g) Bölgesel ekoturizmin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla ilgili kurum ve ku-
ruluşlarla işbirliği içinde, bilimsel temellere dayalı araştırmalar yapmak ve teknikler geliştir-
mek.

ğ) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununda belirtilen amaç ve ilkelere
uygun olan diğer çalışmaları yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından en az üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla kesintisiz olarak görevi başında bulunamayacağı du-
rumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetle-
rinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim elemanlarından
biri Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bu-
lunmadığı durumlarda Müdüre Müdür Yardımcısı vekalet eder. Müdürün görev süresi bittiğin-
de, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi, faaliyet alanları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, olağan ya da olağanüstü olarak toplantıya

çağırmak ve başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kuru-

luna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak,
d) Akademik yılsonunda Merkezin geçmiş yıl faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Mer-

kezin çalışma alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rek-
tör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda dört kez Müdürün başkanlığında
toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla
karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkeze bağlı her türlü projenin yürütülmesini denetlemek, gelişme ve kesin rapor-

larını incelemek ve onaylamak,
b) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacıyla ilgili kararlar

alıp Rektörün onayına sunmak,
c) Merkez bünyesinde birimlerin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin başkanlarını

görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak,
ç) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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MEF Üniversitesinden:
MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAMDA BİLİNÇLİ FARKINDALIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, MEF Üniversitesi Yaşamda Bilinçli Farkın-

dalık Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; MEF Üniversitesi Yaşamda Bilinçli Farkındalık Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: MEF Üniversitesi Yaşamda Bilinçli Farkındalık Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: MEF Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: MEF Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; başta psikolojik danışmanlık olmak üzere diğer tüm

ruh sağlığı yardımı alanlarında farkındalık temelli terapötik yaklaşım ve gelişmeleri düzenli
bir şekilde ve güvenilir kaynaklardan takip etmek, güncel araştırmalarla destekleyerek kültü-
rümüze uyarlamak, profesyonellere yönelik sertifika eğitim programları düzenlemek ve sağ-
altım grupları oluşturarak, Üniversiteyi ve tüm toplumu bilgilendirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amacına ulaşabilmek

için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Psikolojik danışmanlık ve diğer tüm ruh sağlığı yardımı alanlarında farkındalık yak-

laşımı ve uygulamaları konularında araştırmalar yapmak ve bunları ulusal ve uluslararası ni-
telikte konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak suretiyle
kamuoyuna duyurmak,
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b) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi/
özel kurum ve kuruluşlarla, yurt dışındaki diğer farkındalık merkezleriyle merkezin amacı doğ-
rultusunda iş birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma pro-
jeleri hazırlamak, bu projelere kaynak oluşturmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulama-
larının takibini yapmak,

c) Farklı sektörlere mensup çalışanların eğitimlerinde, farkındalık temelli yaklaşımlarla
stres azaltma, farkındalık temelli bilişsel terapi ve kabul ve kararlılık terapisi alanlarında uy-
gulama ve araştırma yapabilecek donanımı sağlamayı hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak
ve yürütmek, mesleki kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası
düzeyde seminer, sempozyum, konferans ve çalışmalar düzenlemek,

ç) Yaşamda bilinçli farkındalık temelli araştırma ve uygulama alanındaki uluslararası
güncel gelişmeleri takip ederek bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun bil-
gisine sunmak,

d) Yaşamda farkındalık temelli yaklaşım konularında araştırma yapmaya elverişli nite-
likte bir arşiv oluşturmak, Merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlamak,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan araştırmacıları,
farkındalık temelli yaklaşımlar aracılığıyla bireylerin iyi oluş halini arttırma, akademik per-
formans ve iş performansı, iş ve yaşam doyumu, yaşamdaki ve iş hayatındaki problemli du-
rumlarla başa çıkma becerileri vb. konularda çalışmalar yapmaya özendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

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

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından
veya Üniversite dışından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Mü-
dür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bu-
lunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektör tarafından
müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yar-
dımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi
de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 ‒ (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları

yapmak,
ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

14 Ağustos 2017 – Sayı : 30154                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki

diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Senato ta-
rafından iki yıllık süre için görevlendirilirler. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine,
kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir kez veya gerekli olduğunda Müdürün
çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanları için öneri geliştirmek ve Rektör onayına sunmak,
ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-
rimlerini belirlemek,

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-
lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personel için öneri geliştirip Rektör ona-
yına sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversite

içinden veya dışından toplumda yer etmiş seçkin isimlerden oluşturulur. Danışma Kurulu en
çok on kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında yılda
en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını ko-

laylaştırmak ve işbirliğini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca mezkur Kurul, Merkezin çalışma
alanları ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunur, değerlendirmeler yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Üniversite içinden Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 ‒ (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük
MADDE 17 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ordu Üniversitesinden:
ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üni-
versitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci
danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun kararı ile ikinci danışmanı atanabilir. Ancak, ikinci danışmanlar Üniversite kadrosu
dışındaki en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tara-
fından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, ciltlenmemiş şekilde en az
dört nüsha halinde danışmana tezini teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zo-
rundadır. Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için aldığı tüm derslerden sınava gire-
ceği tarihten önce başarılı olması ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer yeterlikleri yerine getirmiş
olması gerekir. Tez savunma sınavı, tez konusu önerisinin verildiği tarihten itibaren en erken
altı ay sonunda yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-
lim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi
anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan
uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin sınav jüri komisyonu
tarafından imzalı nushasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Bu program, toplam 30 ulusal kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, en
az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programında, enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu ilk ders kayıt
dönemi başlangıcından bir hafta öncesine kadar öğrencinin danışmanını belirleyerek enstitüye
bildirir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Bu Yönetmelikte belirtilen
danışmanlık sorumluluklarını mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine izleyen iki dö-
nemde danışmanlık verilmez. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği
durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci danışman atanabilir. Ancak, ikinci danışmanlar
Üniversite kadrosu dışındaki en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, öncelikli olarak anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri ara-
sından olmak üzere doktorası veya doçentliği ilgili program alanından olan Üniversitede görevli
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öğretim üyeleri arasından seçilir. Ancak, yeterli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde enstitü
yönetim kurulunun onayı ile doktorası veya doçentliği ilgili program alanından olan başka bir
yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Program disiplinler
arası ise o alanla doğrudan ilişkili ve söz konusu lisansüstü eğitim programında ders veren öğ-
retim üyeleri de danışman olarak atanabilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri
anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için en az
bir yüksek lisans tezi yönetmiş ve sonuçlandırmış olması ve en az dört yarıyıl bir lisans ya da
iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir. Öğretim üyesi
başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı yüksek lisans ve doktora programlarında toplam 12’dir.
Ancak bu sınır sadece ÖYP ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirilen-
ler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa ka-
yıtlı görünen ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dö-
nenleri gerekçe göstererek %50 artırılabilir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması
durumunda iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.
Üzerinde 12’den fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri; söz konusu sayı, belirlenen üst
sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komis-
yonu tarafından imzalı nushasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin onbirinci fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik programında danışman atamasında, enstitü anabilim/anasanat dalı
akademik kurulu en geç ilk ders kayıt dönemi başlangıcından bir hafta öncesine kadar her öğ-
renci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak
bir öğretim üyesi belirleyerek enstitü müdürlüğüne önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
danışman atanır. Bu Yönetmelikte belirtilen danışmanlık sorumluluklarını mazeretsiz yerine
getirmeyen öğretim üyesine izleyen iki dönemde danışmanlık verilmez. Sanatta yeterlik çalış-
masının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli
raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
ikinci danışman atanabilir. Ancak, ikinci danışmanlar Üniversite kadrosu dışındaki en az dok-
tora derecesine sahip kişilerden de olabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak
koşuluyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen doktora dip-
loması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nushasının teslim
edildiği tarihtir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2016 29875
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Antalya 21. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/78 

KARAR NO : 2017/290 

Mahkememizin 30/03/2017 tarih ve 2014/78 Esas, 2017/290 Karar sayılı ilamı ile sanık 

ġemĢat HEMRAYEVA hakkında, 11/11/2008 tarihinde iĢlediği iddia edilen kullanmak için 

uyuĢturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçu nedeniyle açılan kamu davasının 

zamanaĢımı süresinin dolmuĢ olması nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 66/1-e ve 5271 Sayılı 

CMK'nun 223/8. maddeleri uyarınca DÜġÜRÜLMESĠNE karar verilmiĢtir. 

Kararın sanık ġemĢat HEMRAYEVA'nın bildirmiĢ olduğu adresine tebliğe çıkarıldığı ancak 

tebliğinin sağlanamadığı anlaĢıldığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince 

RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ 

edilmiĢ sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme 

zabıt katibine yapılacak sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz 

yoluna baĢvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleĢeceği, ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR. 

 5979 

—— • —— 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/8 

KARAR NO : 2017/173 

DAVACI : K.H. 

KATILAN : TUNCAY ÖZTÜRK, ġükrü ve Emine oğlu, 07/01/1976 Ġzmir d.lu, 

Ġzmir, Urla, Zeytinalan n.k.lı, Beldibi ÇifteçeĢmeler Mah. Atatürk 

Cad. No: 416 Nirvana Otel KarĢısı Kemer/ANTALYA adresinde 

oturur. T.C. No: 23237185326 

SUÇ : Hakaret, Mala Zarar Verme, Yaralama, Silahla Tehdit, Tefecilik 

Yapmak, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla 

AteĢ Etme, Silahla Tehdit, Tehdit, 

SUÇ TARĠHĠ : 17/10/2013 - 02/11/2013 - 02/10/2013 - 13/10/2013 - 30/08/2013 

SUÇ YERĠ : ANTALYA/KEMER 

KARAR TARĠHĠ : 19/04/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanıklar hakkında Hakaret, Mala Zarar Verme, 

Yaralama, Silahla Tehdit, Tefecilik Yapmak, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda 

Silahla AteĢ Etme, Silahla Tehdit, Tehdit suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan 

yargılama sonucunda; Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/8 Esas 2017/173 Karar sayılı 

kararı ile Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne Görevsizlik verildiği, yukarıda ismi yazılı 

olan katılanın adresi bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince 

hükmün katılana ilan suretiyle tebliğine, Yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun 

yoluna baĢvurulmadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 5981 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3 KALEM KĠġĠSEL TEMĠZLĠK MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Ġkmal Merkezi Komutanlığı (Gölcük)  

ihtiyacı 3 Kalem KiĢisel Temizlik Malzemesi, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan ihtiyaç ve malzeme özellikleri listesine uygun Ģekilde ve aynı listede 

belirtilen markalardan birisi olmak kaydıyla, ihale ek Ģartları listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

Malzeme Ve Ġhale Evrak Bedeli Listesi 

 

Kısım Adı Malzeme Adı Miktar (Adet) 

Ġhale Evrak 

Bedeli 

1. Kısım TıraĢ Bıçağı Güvenli 3 Kanat (Sakal) 160.000 100 TL 

2. Kısım TıraĢ Köpüğü 200 ml. 50.000 70 TL 

3. Kısım DiĢ Macunu 100 -125 ml. 105.000 100 TL 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca ihtiyaç ve malzeme özellikleri listesi 

(teknik Ģartname) ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman 

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıda belirtilen Ģartname 

bedel(ler)ini Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine 

yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de 

aynı adreste yayınlanacaktır. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik Ģartname belgesi ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23.08.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruĢ hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, olması halinde 

üçüncü haneden itibaren fazla küsurat, Ofisçe ihale sırasında virgülden sonra iki rakam kalacak 

Ģekilde aĢağı yuvarlanacaktır. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir 7353/1-1 
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ĠSTANBUL ĠLĠ KÜÇÜKÇEKMECE ĠLÇESĠ HALKALI MAHALLESĠ 855 ADA 11 NOLU 

PARSELDE KAYITLI TAġINMAZ ĠHALE YÖNTEMĠYLE SATILACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğüne ait Ġstanbul ili, Küçükçekmece Ġlçesi, 

Halkalı Mahallesi, 855 ada 11 nolu parselde kayıtlı, 1.000/1.000 hisse oranlı, 4.947,20 m2 alana 

sahip taĢınmaz satılacaktır. SatıĢ Ġhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis 

Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüĢmeler yapmak 

suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, ―Pazarlık Usulü‖ ile yapılacaktır. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. Ġhale Komisyonunca 

gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile 

açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale iĢlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. ÖzelleĢtirme iĢlemleri 2886 sayılı Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, Ġhaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

3 - Ġhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 

Bankası Kadıköy Finansmarket Ģubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu 

iban numaralı hesabına 500,00 (BeĢ yüz) (KDV HARĠÇ) TL yatırılarak (Dekontlar Ġhale öncesi 

Mali ĠĢler Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği 

bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karĢılığında, TCDD 1. 

Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu HaydarpaĢa adresinden temin 

edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir. 

4 - TeĢekkülümüz mülkiyetinde bulunan Ġstanbul Ġli, Küçükçekmece Ġlçesi, Halkalı 

Mahallesi, 855 ada 11 parsel sayılı 4.927,20 m2’lik taĢınmaz üzerinde Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı (TPAO) ile Akaryakıt istasyonu yapmak ve iĢletmek üzere TeĢekkülümüz ve TPAO 

arasında 25/02/2013 tarihinde 15 yıl süreli kira sözleĢmesi akdedilmiĢtir. 

5 - Ġhale konusu Ġstanbul ili, Küçükçekmece Ġlçesi, Halkalı Mahallesi, 855 ada 11 nolu 

parselde kayıtlı, 1.000/1.000 hisse oranlı, 4.947,20 m2 alana sahip taĢınmaz için geçici teminat 

miktarı 500.000,00 (beĢyüz bin) TL olarak belirlenmiĢtir. 

 

Ada Pafta 

Hisse 

Oranı Yüzölçümü Niteliği Durumu
 

Son Teklif 

Tarihi ve Saati 

Ġhale Tarihi 

ve Saati 

855 11 Tam 4.947,20 m
2
 Arsa Kiracılı 

28.08.2017 

10:00 

28.08.2017 

10:00 

 7348/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARġILIĞI KĠRALAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 

AĢağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taĢınmaz, Ġhale dosyasında mevcut ġartname ve 

Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, kullanılmak-iĢletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri 

üzerinden artıĢ yapılmak suretiyle ―2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‖ kapsamında uzun süreli 

olarak (Yapım veya Onarım KarĢılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıĢtır. 

Ġheleye Konu Vakıf Kültür Varlığı TaĢınmazın; 

 

Ġl’i Ġstanbul Ġlçesi Eyüp 

Mahallesi Alibeyköy Cadde - Sk. - Mevkii Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 

Ada 858 Parsel 5 

Yüzölçümü 2.520,62 m2 Hisse Miktarı Tam 

Cinsi Arsa Vakfı Silahtar Abdullah Ağa  

 

Ġhaleye Konu ĠĢ’in; 

Adı-Niteliği : Ġstanbul-Eyüp ilçesi, 858 Ada, 5 Parsel, (Arsa) 

16 Yıl Süreli Yapım veya Onarım KarĢılığı 

Kiralama ĠĢi. 

Mevcut Ġmar Durumu- 

Fonksiyonu : Akaryakıt + Lpg Tesis Alanı  

Ġhale Yöntemi : Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a 

maddesi) 

Süresi : 16 Yıl (Proje ve ĠnĢaat: 3 Yıl + Kullanma-

ĠĢletme: 13 Yıl) ĠĢin süresi ve kira ödemeleri 

yer teslim tarihi itibariyle baĢlar. Ancak yer 

teslimi tarihi hiçbir Ģekilde sözleĢme 

tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek olup, bu 

sürenin aĢılması halinde dahi iĢin süresi ve 

kira ödemeleri sözleĢme tarihinden itibaren 6. 

ayın sonunda baĢlatılacaktır. 

Asgari Aylık Kira Bedeli : 1. Yıl Aylık: 25.000,00- TL 

  (YirmibeĢbinTürklirası) + (ihale artıĢı) 

  2. ve 3. Yıl aylık; Bir önceki yılın ÜFE oranında 

(Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık 

ortalamalara göre değiĢim (%) oranı) artıĢ 

yapılarak belirlenecektir. 

  4. Yıl Aylık; 55.000,00.- TL 

  (EllibeĢbinTürkLirası) + (ihale artıĢı)  

  5. Yıldan itibaren sözleĢme süresi sonuna 

(16. yılın sonu) kadar her yıl yıllık ÜFE 

oranında arttırılarak (bir önceki yılın kira 

bedelinin ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre 

DeğiĢim (%) Oranı esas alınarak) belirlenmesi, 
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Tahmin Edilen Bedel: 

(Bu bedel Meclis Kararında  

inĢaat süresince (Ġlk 3 yıl)  

belirlenen kira bedelleri ile  

birlikte inĢaat maliyetinin  

toplamıdır.) : 1.919.617,60 - TL 

Geçici Teminat ve Ek Teminat Miktarı : 57.589,00 TL + 383.924,00 TL (Ek Teminat) 

Toplam = 441.513,00 TL 

Ġhale Dökümanlarının 

(Görüleceği, Satın alınacağı  

ve Teslim Edileceği) Adres : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, GümüĢsuyu 

Mahallesi, Ġnönü Caddesi, No: 2 Kat: 2 

(Yatırım ve Emlak ġube Müdürlüğü Ġhale 

Bürosu) Taksim-Beyoğlu / ĠSTANBUL 

  Tlf.: 0 212 251 8810 (Dahili: 7250) 

  e-mail :istanbul@vgm.gov.tr 

  Ġnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

Ġhale Doküman Bedeli : 500,00- TL 

Ġhalenin Yapılacağı Adres : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, GümüĢsuyu 

Mahallesi, Ġnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (Ġhale 

Salonu) Taksim-Beyoğlu/ĠSTANBUL 

Ġhale Tarih ve Saati : 12.09.2017 - 14:30 

Ġhaleye Katılabilmek Ġçin; 

I-) Teklif mektubunu ihtiva eden (Ġç Zarf) ile birlikte, AĢağıda Belirtilen Diğer Belgelerin 

Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (ġartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmıĢ) (DIġ 

ZARF) Ġçerisinde Yukarıda belirtilen Adrese, Ġhale Tarih ve Saatine Kadar Elden Teslim 

Edilmesi veya Posta Yoluyla UlaĢmıĢ Olması Gerekmektedir.  

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

b.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 
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c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.2. Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2) veya 

geçici teminat ve ek teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 

f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GiriĢim 

Beyannamesi (Ek:3)  

g) Tahmin edilen bedelin % 50’ si kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans 

mektuplarının ihaleyi yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 

düzenlenmiĢ olması gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin % 50 si’nden az olmamak üzere tek sözleĢmeye bağlı benzer 

iĢlere iliĢkin ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmıĢ 

istekliye ait Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat 

Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmek suretiyle 

fotokopisi, 

Benzer ĠĢ Olarak Yapım ĠĢlerinde ĠĢ Deneyiminde Değerlendirilecek Her Türlü Akaryakıt 

Ġstasyonu Tesisi Yapım ĠĢleri Benzer ĠĢ Olarak Kabul Edilecektir. 

Ġsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iĢtigal konuları arasında 

inĢaat yapım iĢlerinin bulunmaması halinde; iĢi (yapım/onarım) Ģartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen Ģartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 

Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5).  

ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

l) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 
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m) Ġhale yılı itibariyle geçerli olan bayilik lisansı (Bir gerçek veya tüzel kiĢinin piyasada 

bayilik faaliyet gösterebilmek için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (Kanun) kapsamında Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) almak zorunda olduğu izin belgesidir.) aslı veya noter 

tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

n) ġekli ve içeriği Ģartnamenin 11.1 ve 11.2 maddelerinde açıklanan ekli örneğe uygun 

teklif mektubu (Ek:8),  

II-) Ortak giriĢim halinde (I/b-c-d-ı-i-j) bentlerinde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı 

sunacaktır. 

III-) Ġhale dökümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi 

için ihale dökümanının istekli tarafından makbuz karĢılığı satın alması mecburidir. 

IV-) Ġhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya baĢkaları adına vekaleten sadece 

tek bir baĢvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

V-) Ġlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaĢmıĢ olmak Ģartıyla 

teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak. postada oluĢacak gecikmelerden Bölge 

Müdürlüğü sorumlu değildir.  

VI-) Değerlendirmeye alınan isteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VII-) Teklif dosyası Ġdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir 

evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

VIII-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 

IX-) ĠĢbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale Ģartnamesi ve eklerinin 

görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

X-) Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 7382/1-1 

—— • —— 

TAġINMAZ MALLAR SATILACAKTIR 

Bilecik Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aĢağıda tabloda nitelikleri belirtilen Bilecik Ġli, Merkez, 

GazipaĢa Mahallesi, 32 pafta, 163 ada, 1 parselde kayıtlı, uygulama imar planında bitiĢik nizam  

1. kat ticaret alanında nitelikleri belirtilen taĢınmazlar, (bağımsız bölümlere ait dükkanlar) 

25/08/2017 tarihinde saat 14:30’da 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/A maddesine göre 

kapalı zarf teklif usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.  

2 - SATIġA KONU TAġINMAZIN TAPU KAYDI VE NĠTELĠĞĠ 

 

Sıra 

No 

Pafta/Ada/Parsel 

Adresi 

ĠĢyeri 

Bağımsız 

Bölüm No Yüzölçümü 

Muhammen SatıĢ 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

Bedeli 

1 

32/163/1 GazipaĢa 

Mh. Yahyabey 

Sk.No:15/2 

13 Nolu 

Bağımsız 

Bölüm 

134 m
2
 1.750.000,00-TL 52.500,00-TL 

2 

32/163/1 GazipaĢa 

Mh. Yahyabey 

Sk.No:15/2 

14 Nolu 

Bağımsız 

Bölüm 

82 m
2
 1.250.000,00-TL 37.500,00-TL 
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Sıra 

No 

Pafta/Ada/Parsel 

Adresi 

ĠĢyeri 

Bağımsız 

Bölüm No Yüzölçümü 

Muhammen SatıĢ 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

Bedeli 

3 

32/163/1 GazipaĢa 

Mh. Yahyabey 

Sk.No:15/2 

15 Nolu 

Bağımsız 

Bölüm 

58 m
2
 750.000,00 TL 22.500,00 TL 

 

3 - Ġstekliler, ihaleye iliĢkin bilgileri Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

görebilir ve taĢınmaz mal satıĢ Ģartnamesini 500,00-TL (BeĢyüztürklirası) ücret karĢılığında satın 

alabilirler.  

4 - Ġstekliler söz konusu gayrimenkulün satıĢ ihalesine katılabilmek için satın alacakları 

taĢınmazların geçici teminatını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. Teminat 

mektubunun süresi en az 90 (doksan) gün süreli olacaktır. 

5 - Ġhaleden doğacak tüm masraflar (Damga vergisi, resmi vergiler, harç, gibi giderler) 

alıcıya ait olacaktır.  

6 - Ġhaleye girmek için isteklilerde Ģu Ģartlar aranır:  

6.1- Gerçek KiĢiler Ġçin; 

a) Nüfus Cüzdan Sureti, 

b) Tebligat için adres beyanı 

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

yetkisinin bulunduğunu gösteren noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

d) ġartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı,  

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair Banka dekontu veya Teminat Mektubu, (Geçici 

teminatlar, Belediyemizin T.C. Vakıflar Bankası Bilecik ġubesindeki TR28 0001 5001 5800 7293 

6061 72 nolu geçici teminat hesabına ihalenin adı belirtilerek yatırılacaktır. 

f) Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi.  

6.2. Ġstekli tüzel kiĢilik ise yukarıdaki belgelere ilave olarak;  

a) Kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihale yılı içinde alınmıĢ belge,  

b) Tüzel kiĢilik adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza 

beyannamesi veya imza sirküleri, 

c) ġirketin imza ve yetki sirküleri veya Ģirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin 

bu Ģirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname,  

d) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi, 

e) ġirket yada Ģahıslardan istenen belgeler, asıl veya noter onaylı suretleri olması 

gerekmektedir. 

7 - TaĢınmazın satıĢ ihalesine iĢtirak edeceklerin, yukarıda ve Ģartnamede belirtilen 

belgeler ile birlikte satıĢ Ģartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak ihale günü saat 14:30’a 

kadar Bilecik Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta, kargo, 

telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

8 - Ġdare, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 29’uncu maddesi gereği ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 7310/1-1 
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GAYRĠMENKULLER SATILACAKTIR 

Fatsa Belediyesi Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel KiĢiliği adına kayıtlı, Ġlçemiz M.K.P. Mahallesinde, 

tapunun 1265 ada 1 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni belediye hizmet binası) zemin 

katında bulunan; 

1.1- 224 m2 (Zemin 110 m2 – Asma Kat 114 m2) 2 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.2- 199 m2 (Zemin 91 m2 – Asma Kat 108 m2) 3 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.3- 245 m2 (Zemin 141 m2 – Asma Kat 104 m2) 4 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.4- 263 m2 (Zemin 160 m2 – Asma Kat 103 m2) 5 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.5- 256 m2 (Zemin 148 m2 – Asma Kat 108 m2) 6 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.6- 262 m2 (Zemin 152 m2 – Asma Kat 110 m2) 7 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.7- 224 m2 (Zemin 114 m2 – Asma Kat 110 m2) 8 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.8- 219 m2 (Zemin 110 m2 – Asma Kat 109 m2) 9 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.9- 287 m2 (Zemin 183 m2 – Asma Kat 104 m2) 10 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.10- 269 m2 (Zemin 165 m2 – Asma Kat 104 m2) 11 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.11- 216 m2 (Zemin 108 m2 – Asma Kat 108 m2) 12 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.12- 224 m2 (Zemin 110 m2 – Asma Kat 114 m2) 13 Nolu Bağımsız Bölüm, 2886 Sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü ile satıĢları 

yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıĢtır. 

2 - ġartname ve ekleri Strateji GeliĢtirme ve Gelir Takip Müdürlüğü’nden, her bir 

bağımsız bölüm için 500,00-TL bedelle satın alınacaktır. 

3 - Yukarıda belirtilen bağımsız bölüm satıĢları ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, 

Ģartnamede belirtilen belgelerini Ģartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalelerinin yapılacağı 

tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Belediye hizmet binası 1. Katında bulunan Strateji 

GeliĢtirme ve Gelir Takip Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karĢılığında teslim 

edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, 

kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

4 - Ġhaleler, Mustafa Kemal PaĢa Mahallesi Plevne Caddesi No: 6 Kat: 3 Fatsa/ORDU 

adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Meclis Salonunda, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a. 

Maddesi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü ile aĢağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 

 

S.

N. Bağımsız Bölüm No 

Muhammen SatıĢ 

Bedeli (KDV 

Hariç) Geçici Teminat Ġhale Tarihi 

Ġhale 

saati 

1 2 Nolu Bağımsız Bölüm 2.330.000,00-TL 69.900,00-TL 24/08/2017 13:30 

2 3 Nolu Bağımsız Bölüm 1.600.000,00-TL 48.000,00-TL 24/08/2017 14:00 

3 4 Nolu Bağımsız Bölüm 1.970.000,00-TL 59.100,00-TL 24/08/2017 14:30 

4 5 Nolu Bağımsız Bölüm 2.115.000,00-TL 63.450,00-TL 24/08/2017 15:00 

5 6 Nolu Bağımsız Bölüm 2.060.000,00-TL 61.800,00-TL 24/08/2017 15:30 

6 7 Nolu Bağımsız Bölüm 2.460.000,00-TL 73.800,00-TL 24/08/2017 16:00 

7 8 Nolu Bağımsız Bölüm 2.160.000,00-TL 64.800,00-TL 25/08/2017 13:30 

8 9 Nolu Bağımsız Bölüm 1.760.000,00-TL 52.800,00-TL 25/08/2017 14:00 

9 10 Nolu Bağımsız Bölüm 2.310.000,00-TL 69.300,00-TL 25/08/2017 14:30 
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S.

N. Bağımsız Bölüm No 

Muhammen SatıĢ 

Bedeli (KDV 

Hariç) Geçici Teminat Ġhale Tarihi 

Ġhale 

saati 

10 11 Nolu Bağımsız Bölüm 2.165.000,00-TL 64.950,00-TL 25/08/2017 15:00 

11 12 Nolu Bağımsız Bölüm 1.735.000,00-TL 52.050,00-TL 25/08/2017 15:30 

12 13 Nolu Bağımsız Bölüm 2.330.000,00-TL 69.900,00-TL 25/08/2017 16:00 

5 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerden aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

GERÇEK KĠġĠLER : 

• Ġkametgah  Belgesi.  

• Nüfus Kayıt Örneği.  

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. 

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz. 

• Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli imza beyannamesi. 

• Ortak katılım olması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli Ortak 

GiriĢim Beyannamesi.  

• Vekâleten katılması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli 

vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 

• Ġhale Ģartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.  

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur belgesi.‖ 

TÜZEL KĠġĠLER : 

• ġirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.  

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter 

tasdikli imza sirküleri. 

• Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf 

ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluĢlardan alınan belgelerden 

sadece biri.  

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.  

• Ortak katılım olması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli Ortak 

GiriĢim Beyannamesi.  

• Vekâleten katılması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli 

vekâletname ile Ģirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.  

• Ġhale Ģartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.  

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur belgesi.‖ 

• Tüzel kiĢiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ son 

güncel tasdikli örneği. 

Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 

ADRES VE ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

M.K.PaĢa Mah. Plevne Cad. No:6 Fatsa/ ORDU 

Tel : 0452 423 63 00 

Fax : 0452 423 63 09 

Ġlan olunur. 7318/1-1 
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ÇANKIRI ÇERKEġ ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ (II. KISIM) ALANINA AĠT, YG-AG 

ELEKTRĠK ġEBEKESĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Çankırı ÇerkeĢ Organize Sanayi Bölgesi 

(II. Kısım) alanına ait, YG-AG elektrik Ģebekesi yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların 

her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma 

usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Hükümet Cad. No: 60 18600   ÇerkeĢ/ÇANKIRI 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik ġebekesi Yapım ĠĢi 

b) Yapılacağı yer : ÇerkeĢ/ÇANKIRI 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi 

yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 TedaĢ B.F. ile) : 730.000 TL 

f) Geçici Teminatı :   51.100 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat: 159 

nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 07/09/2017 - Saat: 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, T.C. kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi 

veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5 - Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

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

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.  

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 

1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat: 155 nolu odasında 

veya Çankırı ÇerkeĢ Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Hükümet Cad. 

No: 60 18600   ÇerkeĢ/ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya 350 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 

Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

 7260/2-2 
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38 ĠġYERĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Gümüşhane Şiran Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan ġiran Küçük Sanayi Sitesi 38 iĢyeri yapım iĢi 

birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek 

suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

Adresi : Karaca Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Sanayi Sitesi 

No: 219   ġiran/GÜMÜġHANE 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 38 adet iĢyeri yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : ġiran / GÜMÜġHANE 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31/07/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 14.000.000 TL 

f) Geçici Teminatı :      980.000 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 14/09/2017 - Saat: 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, T.C. kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; her türlü bina yapım iĢleridir. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

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

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin % 7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġ) Ġç Zarf: ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine 

uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 

155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen 

gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler 

dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3’üncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 

Cad. No: 154 1. Kat: 155 nolu odasında veya Karaca Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Sanayi 

Sitesi No: 219 ġiran/ GÜMÜġHANE adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karĢılığı Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat: 155 nolu odasından 

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

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Kooperatifimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 7345/2-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Ġstanbul Ġli, Üsküdar Ġlçesi, Çengelköy (Mehmet Akif Ersoy) 

Mahallesi, 164 pafta, 1151 ada, 183 parsel sayılı, iĢgalli arsa nitelikli, 17.996,46 m² alanlı, imar 

planında ―Konut Alanı‖ lejantında kalan ve aĢağıda nitelikleri belirtilen taĢınmazın tamamı 2886 

sayılı Devlet Ġhale Yasasının 35/a maddesine göre Kat KarĢılığı ĠnĢaat Yöntemiyle Kapalı Teklif 

Usulü ihale ile satılacaktır. 
 

Ġlçe 

Mahalle 

Pafta 

Ada 

Parsel 

Alanı 

(m2) Cinsi 

Ġmar 

Durumu 

Kat KarĢılığı 

ĠnĢaat Oranı + 

Artırıma Esas 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

Bedeli 

Ġhale 

Tarihi 

Saati 

Üsküdar / 

Çengelköy 

164 

1151 

183 

17.996,46 Arsa Konut 

%50 + 

500.000,00.-

TL 

4.500.000,00. 

TL 

24.08.2017 

11:00 

 

1 - Ġhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 24/08/2017 tarihinde PerĢembe günü saat 

11.00’de Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır. 

2 - Kat KarĢılığı ĠnĢaat Yöntemiyle taĢınmaz mal satıĢ ihalesi Ģartnamesi Üsküdar 

Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, ÇavuĢdere Caddesi, No: 35 Üsküdar/ 

ĠSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü’nden ücretsiz 

görülebilir ve 1.000,00.-TL (Bintürklirası) ücret karĢılığında satın alınabilir. Ayrıca 

www.uskudar.bel.tr adresinden Ģartnamesine ulaĢılabilir. 

3 - Ġhaleye çıkarılan taĢınmazın; 

a) Kat KarĢılığı ĠnĢaat Oranı + Artırıma Esas Muhammen Bedel = %50+500.000,00-TL  

(Yüzdeelli+BeĢyüzbintürklirası) 

b) Geçici Teminat Miktarı = 4.500.000,00.-TL (DörtmilyonbeĢyüzbintürklirası)’dır. 

4 - Ġhaleye Katılabilme ġartları 

Ġhaleye katılacak istekliler teklif dosyası ile beraber aĢağıda yazılı belgeleri usulüne 

uygun olarak hazırlayarak en geç 24/08/2017 PerĢembe günü saat 10:30’a kadar Üsküdar 

Belediyesi, Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmek mecburiyetindedirler. 

a) Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı 

b) Ġkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 

- Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

d) Ġmza Sirküleri: 

- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi 

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

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

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

e) Teklif Mektubu: (2886 Sayılı Yasanın 37. maddesine uygun), 

f) Geçici Teminat: (2886 Sayılı Yasaya uygun, Ġstekliler söz konusu gayrimenkulün 

ihalesine katılabilmek için 4.500.000,00.-TL (DörtmilyonbeĢyüzbintürklirası) tutarında geçici 

teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.) 
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g) Vekâletname ve imza sirküleri: Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 

tasdikli imza sirküleri. 

h) Ortak GiriĢim Beyannamesi ile Ortaklık SözleĢmesi: Ortak giriĢim olması halinde 

Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile Ortaklık SözleĢmesi (ihale üzerine kaldığında noter 

tasdiki yapılacaktır). Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her birinin (c) ve (d) 

fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. 

i) Mali Durum Belgeleri: Ġstekli firmaların bu iĢi yürütebilecek mali kapasiteye sahip 

olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem 

de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 

kurumlarından alacakları ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya Ģubesinden teyitli Banka 

Referans Mektuplarının bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit kredi toplamlarının 

15.000.000,00-TL (On beĢmilyon Türk Lirası)'den az olmadığını, ortaklık olması halinde 

ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın en az % 50 sini, geri kalanını da diğer ortakların 

sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teĢkil eden firmalardan en az birinin 

yukarıdaki Ģartı karĢılayabilmesi durumunda diğer ortaklardan bu Ģart aranmaz. Bu kriter birden 

fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamıĢ nakit kredi tutarları toplamlarıyla 

sağlanabilir. 

Toplam Ciro: Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 

tablolarının yeminli mali MüĢavir veya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ya da Vergi 

dairelerince onaylanmıĢ nüshalarını verecektir. Toplam cironun en az 30.000.000,00-TL 

(Otuzmilyontürklirası) olması gerekmektedir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son 

iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

j) ĠĢ Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son onbeĢ yıl içinde kendilerine ait ve 

tek bir iĢ kapsamında en az toplam 10.000 m2 komple bina inĢaatını tamamlamıĢ olduklarını 

gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iĢ deneyim olarak kabul edilecektir. 

Benzer ĠĢ Olarak Kabul Edilecek ĠĢler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, 

Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, Ġmalathane, Fabrika vb. tamamlanmıĢ 

inĢaat iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

k) Teknik Personel Taahhütnamesi: Ġsteklinin, iĢ kapsamında teknik personeli temin 

edeceğine veya çalıĢtıracağına dair taahhütname. 

l) Makine, Araç Taahhütnamesi: Ġsteklinin, iĢ kapsamında araç ve iĢ makinalarını temin 

edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

m) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu'nun 

6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

5 - Ġhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri 

ödemek istekliye aittir. 

6 - Ġsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ģartnamede belirtildiği Ģekilde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 24/08/2017, Saat: 

10:30’a kadar Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, ÇavuĢdere Caddesi, 

No:35 Üsküdar/ĠSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü’ne 

sıra numaralı alındılar karĢılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon 

baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postadaki gecikme 

sebebiyle değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Komisyon baĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz. 

7 - Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Ġdaresinin saat ayarı esastır. 

8 - Ġhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi 

yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

Ġlan olunur. 7352/1-1 
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FABRĠKAMIZ KALĠTE VE ĠġLETME KONTROL LABORATUARI VE PANCAR 

ANALĠZ LABORATUARI HĠZMET ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/390253 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 

Merkez/ERZĠNCAN 

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 : Kalite ve ĠĢletme Kontrol Laboratuvarı ve Pancar 

Analiz Laboratuvarı Hizmet Alımı ĠĢi. 

  33 KiĢi Ġle 3155 Yevmiye. (Tatil ve Bayram Günleri 

Dahil) 

b) ĠĢin yapılacağı yer : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü ĠĢletme Servisi 

c) ĠĢin Süresi : 2017/2018 Kampanya Dönemi Süresince 110 (Yüzon) 

Gündür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Son teklif verme tarihi ve saati : 24/08/2017 PerĢembe günü saat 14:00’de 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: (Ġdari Ģartnamede belirtilmiĢtir.) 

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 24.08.2017 PerĢembe 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, teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

9 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 7341/1-1 
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2017/2018 KAMPANYASI MEYDAN HĠZMETLERĠ, PANCAR ANALĠZ LABORATUVARI 

VE KALĠTE KONTROL LABORATUVARI, HAM FABRĠKA TEMĠZLĠK HĠZMETĠ VE 

KĠREÇ OCAĞI ĠġLETMESĠ ĠġLERĠNDE ELEMAN ÇALIġTIRILMASI  

HĠZMETĠ ĠÇĠN ĠġÇĠLĠK HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2017/2018 Kampanya Meydan Hizmetleri, Pancar Analiz Laboratuvarı ve Kalite Kontrol 

Laboratuvarı, Ham Fabrika Temizlik Hizmeti ve Kireç Ocağı ĠĢletmesi ĠĢlerinde Eleman 

ÇalıĢtırılması Hizmet Alımı T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine 

göre (4734/3-g) açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, ihale tüm katılımcılara açıktır. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/405680 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Yeni ġehir Mah. Çevreyolu Cad. No: 18/ 36360   Merkez/ 

KARS 

b) Telefon ve faks numarası : 0 474 213 57 21 / 0 474 213 57 33 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017-2018 Pancar Kampanya Dönemi Süresince 

  1- Meydan Hizmetlerinde Hizmetli ÇalıĢtırılması (30 kiĢi) 

  2- Pancar Analiz Laboratuvarı Eleman ÇalıĢtırılması (8 

kiĢi) 

  3- Kalite Kontrol Analiz Laboratuvarı Eleman 

ÇalıĢtırılması (12 kiĢi) 

  4- Ham Fabrika Temizlik ĠĢlerinde Eleman ÇalıĢtırılması 

(9 kiĢi) 

  5- Kireç Ocağı Tesisinin ĠĢletilmesi ve Temizliğinin 

Yapılmasında Eleman ÇalıĢtırılması (9 kiĢi) 

  Toplam (68 kiĢi) 

b) Yapılacağı yer : Kars ġeker Fabrikası Meydan Sahası 

c) ĠĢin süresi : Kampanya süresince 68 kiĢi, 74 gün (± % 20) çalıĢacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kars ġeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25.08.2017 Cuma, Saat = 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: ġartnamede belirtilmiĢtir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale dokümanı Kars ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dâhil 100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 25.08.2017 saat 14:00’e kadar Kars ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi’ne 

elden verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliye iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Ġhalemiz Açık Ġhale Usulü ile yapılacak olup, ihaledeki tekliflerin kabul 

edilemeyecek düzeyde yüksek olması halinde ihaleye pazarlık veya açık eksiltme usulü ile devam 

edilebilir. 

12 - Ġhale konusu Hizmet alımı (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı 

Kamu Ġhale kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri kanununa tabi değildir. 

 7404/1-1 
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TÜRK KIZILAYI TIP MERKEZĠ VE HASTANELERĠ ĠÇĠN ĠLAÇ SERUM  

SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezleri ve hastanelerinin ihtiyacı olan ilaç serumlar idari ve 

teknik Ģartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklifleri ile birlikte en az 60.000,00 TL tutarında geçici teminatı 

vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir / ANKARA "adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / ĠSTANBUL 

adresindeki Türk Kızılayı Ġstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilir. 

4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

5 - Firmaların, tekliflerini en geç 14.09.2017 tarih saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ/ 

göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 15.09.2017 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

9 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 7357/1-1 

————— 

ANKARA ĠLĠ, ETĠMESGUT ĠLÇESĠ, TÜRK KIZILAYI CADDESĠ, NO: 1 YERLEġKESĠ 

ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN GAYRĠMENKUL ĠġLETME VE DEĞERLENDĠRME  

FAALĠYET ALANI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ BĠNASININ TADĠLAT VE  

ONARIMI YAPTIRILACAKTIR 

1 - Ankara ili, Etimesgut Ġlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No: 1 yerleĢkesi içerisinde 

bulunan Gayrimenkul ĠĢletme ve Değerlendirme Faaliyet Alanı Koordinatörlüğü binasının tadilat 

ve onarımı yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ― Ataç 1 Sok. No: 32   YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.  

4 - Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 13.09.2017 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Ġdari ĠĢler Birimi’ne vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 14.09.2017 saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 7358/1-1 
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BĠG-BAG TORBA ĠÇ NAYLONU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 200.000 adet Big-Bag Torba Ġç Naylonu %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale 

Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 
/RĠZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.08.2017 günü saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 
sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 7188/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Macun Mahallesi 62926 adanın doğusundaki park alanında trafo yeri ayrılmasına iliĢkin 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, 

Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 7323/1-1 

————— 

Ġvedik Mahallesi 44668 ada 14 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değiĢikliği Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 7324/1-1 

————— 

61388 ada 1 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 7325/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 07/04/2017 tarih ve 234 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 11/07/2017 tarih ve 1131 sayılı kararı ile tadilen onanan 

"Etimesgut Ġlçesi, Alsancak Mahallesi, imarın 45607 ada 1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği'' 14/08/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 7402/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 07/04/2017 tarih ve 226 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 11/07/2017 tarih ve 1310 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

Ġlçesi, Süvari Mahallesi imarın 45230 ada 1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği'' 14/08/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur.  7403/1-1 
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuza aĢağıda belirtilen programlarına 2547 Sayılı Kanunun 23. ve 

26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca sözleĢmeli tam 

zamanlı öğretim üyesi (Profesör, Yardımcı Doçent) alınacaktır. 

BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER: 

• Adayın baĢvurduğu kadroya ait anabilim dalı ve tüm iletiĢim bilgilerini içeren dilekçe 

(Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.) 

• ÖzgeçmiĢ (YÖK formatında) 

• 2 adet fotoğraf 

• Nüfus cüzdanı Fotokopisi 

• Adli Sicil Kaydı 

• Askerlik durum belgesi  

• Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması Ģarttır.  

• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Profesör kadrosuna baĢvuracaklar için) 

• Varsa merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini 

• Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanların (daha önce çalıĢıp ayrılsalar dahi) 

çalıĢtıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur. 

• Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar 

da Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuru yapamazlar. 

• Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, 

yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalıĢmalarını, Üniversite 

Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri (Profesör kadrosuna baĢvuracaklar için) 

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya 

teslim edeceklerdir. 

NOT: 

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gerekmektedir.  

• Yardımcı Doçent adaylarının 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen 

yabancı dil sınavında baĢarılı olmaları gerekmektedir. Sınav tarihi daha sonra web sayfamızda 

duyurulacaktır. 

• Yukarıda belirtilen koĢullara ek olarak baĢvurulan kadroya iliĢkin özel koĢullar açıklama 

sütununda belirtilmiĢtir.  

BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın baĢvurusu değerlendirmeye 

alınmaz ve kiĢi bundan doğan bir hak iddia edemez. Son baĢvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de 

yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. (BaĢvuru AtaĢehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, 

Ġnsan Kaynakları Birimine Ģahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılamayan baĢvurular ve posta 

ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.) 

 

Bölüm 

Anabilim/ 

Anasanat 

Dalı/Program 

Kadro 

Ünvanı 

Kadro 

Sayısı 

Uzmanlık Alanı/ Aranılan 

ġartlar 

Yönetim ve 

Organizasyon 

Bölümü 

ĠĢletme 

Yönetimi 
Profesör 1 

Doçentlik ünvanını 

Yönetim ve Organizasyon 

alanında almıĢ olmak 

Makine ve Metal 

Teknolojileri 

Bölümü 

Mekatronik 
Yardımcı 

Doçent 
1 

Makine Mühendisliği 

bölümünde lisans mezunu 

olmak. Doktorasını Enerji 

Bilim Dalında 

tamamlamıĢ olmak 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değiĢik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıĢtırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. BaĢvuru 

süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür 

Profesör ve Doçent kadrosuna baĢvurular Personel Daire BaĢkanlığına yapılacaktır. Posta 

ile yapılacak baĢvurular ve eksik belge ile yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı 

ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması 

gerekmektedir. 

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar baĢvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek 

olup, bu adayların baĢvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya 

reddedilecektir 

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır. 

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup 

bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek baĢvuru formu ekinde bir 

adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, özgeçmiĢ, bilimsel çalıĢma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; Profesör 

kadrosuna baĢvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 6 takım, Doçent 

kadrosuna baĢvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 4 takım olarak 

sunacaklardır. 
 

BĠRĠM UNVAN K/D ADET NĠTELĠĞĠ 

TIP FAKÜLTESĠ 

Fizyoloji Profesör 1 1 
Deneysel epilepsi modelleri ve kohlear nükleus 

fizyolojisi konusunda çalıĢmaları olmak. 

ORMAN FAKÜLTESĠ 

Toprak Ġlmi ve 

Ekolojisi 
Doçent 1 1 Toprak Ġlmi ve Ekolojisi alanında doçent olmak. 

MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 

Maden Yatakları 

ve Jeokimya 
Doçent 1 1 

Tıbbi jeoloji ve florit konusunda çalıĢmaları 

olmak. 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Böcek sistematiği ve faunası konusunda 

çalıĢmaları olmak. 

Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 

Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin 

tarihsel analiz ve yorum becerileri konusunda 

çalıĢmaları olmak. 

Eğitim Yönetimi Doçent 1 1 
Okul yönetiminde liderlik konusunda çalıĢmaları 

olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— MEF Üniversitesi Yaşamda Bilinçli Farkındalık Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


