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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Altınbaş Üniversitesinden:

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ DOĞAL ÜRÜNLER ARAŞTIRMA VE

GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Altınbaş Üniversitesi Doğal Ürünler Araş-

tırma ve Geliştirme Merkezinin (DÜAGEM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesi Doğal Ürünler Araştırma ve

Geliştirme Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.



Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) DUAGEM: Doğal Ürünler Araştırma ve Geliştirme Merkezini,

c) Merkez: Altınbaş Üniversitesi Doğal Ürünler Araştırma ve Geliştirme Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde

üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini yapmak.

b) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde

üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler için farmakope, ruhsatlandırma unsurlarına uygunluk

analizlerini gerçekleştirmek, bunun için akredite laboratuvarlarda analizleri yapmak ve bu hiz-

meti kamu, özel sektör ve üniversiteler için sunmak.

c) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde

üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler için kamu kuruluşları, özel sektör ve üniversitelere

araştırma ve Ar-Ge çalışmalarında gerekli olan kimyasal analizleri hizmet olarak sunmak.

ç) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde

üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler için üretim teknolojilerini araştırmak ve bunların ge-

liştirilmesi çalışmalarını yapmak.

d) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde

üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler için farmakope, ruhsatlandırma standartlarını belir-

lemek ve bunlar ile ilgili politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak.

e) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde

üretilen/kullanılan hammadde ve ürünlerin biyolojik ve farmakolojik etkilerinin in vitro ve in

vivo metotlar ile belirlenmesi ve taranması çalışmalarını yapmak.

f) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde

üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili dünya pazarından ülkemizin daha büyük bir

pay alabilmesi için stratejileri ve öncelikli alanları belirlemek ve bunlarla ilgili olan politikaların

geliştirilmesine katkı sağlamak.
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g) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde

üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili üretim, Ar-Ge, analiz konularında uzman-

laşmış kalifiye elemanları yetiştirmek.

ğ) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde

üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili üretim, Ar-Ge, kalite kontrol gibi konularda

danışmanlık hizmetlerini sunmak.

h) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde

üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili olarak ülkemiz için öncelikli olan alanlarda

Ar-Ge araştırmalarını sürdürmek ve bu konularda çalışacak kalifiye elemanları yetiştirmek.

ı) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde

üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili olarak toplumun bilinçlenmesini sağlayacak

neşriyatları düzenlemek ve yayınlanmaları konularında çalışmalar gerçekleştirmek.

i) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde

üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili olarak uluslararası platformlarda ülkemiz ve

konu ile ilgili ülkemizin potansiyelinin tanıtımını sağlamak.

j) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde

üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili olarak öncelikli Ar-Ge alanlarında kamu ku-

ruluşları, üniversiteler ve endüstri ile ortak çalışmalar yürütmek.

k) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde

üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili olarak kamu kuruluşları, üniversiteler, endüstri

gibi paydaşlara seminerler ve kısa eğitim programları vermek, alanla ilgili olarak bilinçlendirme

yapmak.

l) Ülkemizin yerel doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda

endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili olarak özel veri tabanlarını

oluşturmak ve araştırmacıların hizmetine sunmak.

m) Ülkemiz yerel doğal kaynaklı bitkisel ve fungal kaynaklı ürünler için değerli bitki

ve mantar kültürlerinin üretim ve araştırma amaçlı İyi Tarım Uygulamaları (İTU – Standart

içeriğe sahip ürünlerin yetiştirilmesi uygulamaları) dahilinde yetiştirilmesi ve bununla ilgili

olarak üniversiteler, kamu ve özel kuruluşlar ile beraber bu uygulamaların gerçekleştirilmesi

konularında çalışmalar yapmak.

n) Doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde

üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili Ar-Ge çalışmaları sonucu prototip ürünlerin

üretilmesi ve bunlarla ilgili patentleri almak.

o) Ülkemizde doğal olarak yetişen ve gen kaynaklarımız olan endemik ve tehdit altında

olan bitki ve mantar türlerinin korunması ile ilgili olarak koruma çalışmalarını kamu paydaşları

ile yapmak.

ö) Ülkemizde kalifiye eleman eksiği bulunan stratejik konularda “know-how” transferi

için gerekli görülen durumlarda bünyesinden yurtdışına elemanları göndermek ve teknoloji

transferini sağlamak.
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p) Gerekli görülen stratejik doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım

ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili “reverse-engineering”

metodolojilerinin kullanılarak yerli ürünlerin geliştirilmesi, mevcut özelliklerinin iyileştirilmesi

yönünde çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) DÜAGEM’e bağlı olan analiz ve araştırma laboratuvarlarının işlemesini ve akredite

olmasını sağlamak.

b) DÜAGEM’in AR-GE faaliyetleri için gerekli olan altyapı (bina, makine-teçhizat)

için kurum içi ve kurum dışı fon teminini sağlayarak araştırmacıların kullanımına arz etmek.

c) DÜAGEM bünyesinde gerekli görülen alanlarda Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürülebil-

mesi için laboratuvar ve araştırma ortamlarını kurmak ve geliştirmek.

ç) DÜAGEM’in belirlediği öncelikli araştırma alanları ile ilgili olarak kamu, endüstri,

üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşlarını belirlemek ve ortak çalışma alanlarını ge-

liştirmek.

d) DÜAGEM’in belirlediği öncelikli araştırma alanlarında kalifiye Ar-Ge elemanları

yetiştirmek.

e) DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulu-

sal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde kimyasal analiz hizmeti vermek.

f) DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulu-

sal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde geliştirilmesi konusunda Ar-Ge hizmeti vermek.

g) DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulu-

sal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde üretimleri konusunda Ar-Ge hizmeti vermek.

ğ) DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulu-

sal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde üretimi, kalite kontrolü ve Ar-Ge konularında da-

nışmanlık hizmeti vermek.

h) DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda stratejik doğal ürün/hammadde için stan-

dartların belirlenmesi, mevcut olan standartların güncellenerek bunlar ile ilgili farmakope çı-

karan, ruhsatlandırma kriterleri belirleyen kamu kuruluşları ile paylaşımda bulunmak, bu konu

ile ilgili politikalar geliştirmek.

ı) DÜAGEM’in geliştirdiği yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip

ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması

için girişimlerde bulunmak.

i) DÜAGEM’in bünyesinde geliştirilen yerel özgün maddeler ve ülkemiz kaynaklı li-

teratürde belirlenen, üretilen ve/veya hammadde olarak kullanılan özgün maddeler ile ilgili

olarak veri tabanlarını geliştirmek bu veri tabanlarını araştırmacıların kullanımına arz etmek.

j) DÜAGEM bünyesinde çalışan personel tarafından konu ile ilgili endüstri, kamu, üni-

versite paydaşlarına seminer ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek bilinçlendirme çalışmalarında

bulunmak.
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k) DÜAGEM bünyesinde çalışan personelin katılımı/organizasyonu ile uluslararası

platformlarda ülkemiz ve konu ile ilgili potansiyelinin tanıtılması çalışmalarında bulunmak.

l) DÜAGEM tarafından doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda

endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili olarak toplumun bilinçlen-

mesini sağlayacak neşriyatları düzenlenmek ve yayınlanmak.

m) DÜAGEM tarafından doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım

ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili üretim, Ar-Ge, analiz

konularında uzmanlaşmış kalifiye elemanları yetiştirmek.

n) DÜAGEM’in belirlediği stratejik doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, koz-

metik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili dünya

pazarından ülkemizin daha büyük bir pay alabilmesi için stratejileri ve öncelikli alanları belir-

lemek ve bunlarla ilgili olarak politikaları geliştirmek.

o) DÜAGEM çalışma alanı kapsamında doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç,

kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili bi-

yolojik, farmakolojik ve toksikolojik etki testlerini in vitro ve in vivo koşullarda bünyesinde

ve/veya ortak çalıştığı üniversite, kamu, endüstri paydaşları desteğiyle gerçekleştirmek.

ö) DÜAGEM ülkemiz yerel doğal kaynaklı bitkisel ve fungal kaynaklı ürünlerin ham-

maddelerinin sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için değerli bitki ve mantar kültürlerinin üre-

tim ve araştırma amaçlı İyi Tarım Uygulamaları (İTU) dahilinde yetiştirir ve bununla ilgili ola-

rak üniversiteler, kamu ve özel kuruluşlar ile beraber bu uygulamaları gerçekleştirir.

p) DÜAGEM ülkemizde doğal olarak yetişen gen kaynaklarımız olan yerli endemik ve

tehdit altında olan bitki ve mantar türlerinin korunması ile ilgili olarak koruma çalışmalarında

kamu paydaşlarına destek verir.

r) DÜAGEM ülkemizde kalifiye eleman eksiği bulunan stratejik konularda “know-how”

transferi için gerekli görülen durumlarda yurtdışına bünyesinden elemanların gönderilmesi ve

teknoloji transferinin sağlanması çalışmalarını gerçekleştirir.

s) DÜAGEM gerekli görülen stratejik doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik,

tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili “reverse-engineering”

metodolojilerini kullanılarak yerli ürünlerin geliştirilmesi, yerli ürünlerin mevcut özelliklerinin

iyileştirilmesi yönünde çalışmaları gerçekleştirir.

ş) Ar-Ge merkezleri ile ilgili Yükseköğretim Kurumu Mevzuat ve Hükümleri ile verilen

diğer görevleri gerçekleştirmek.

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.

20 Kasım 2017 – Sayı : 30246                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendi-

rilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

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

iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdür, DÜAGEM Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

(4) Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda, Müdür Yardımcıları veya Yö-

netim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini

ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu Rektörden aldığı onay ile toplantıya davet etmek, bu Kurulun

gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra uygulamaya koymak.

d) Merkezin çalışma alanları içerisinde bulunan görevlerde, Yönetim Kurulunca gerekli

görülen durumlarda, Danışma Kurulunun görüşünü almak ve bu görüşü Yönetim Kuruluna

sunmak.

e) Merkez bölümlerinin çalışmalarını merkez hedefleri, görevleri doğrultusunda kontrol

etmek ve yönlendirmek.

f) Merkezin, bölümlerin etkin bir şekilde işletilmesi ve idaresi ile ilgili denetimi sağla-

mak, gerekli tedbirleri almak.

g) Merkez bünyesinde bulunan bölümlerde yürütülen projelerin işleyişini izlemek ve

denetlemek.

ğ) Merkezin, yurtiçi ve yurtdışı paydaşlarla ilişkilerini sağlamak ve işbirliklerini yap-

mak.

h) Merkezde bulunan makine ve teçhizatın bölümler tarafından etkin ve verimli bir şe-

kilde kullanılmasını sağlamak.

ı) İlgili mevzuatın hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin Yönetim Kurulunun Başkanı Rektördür.

(2) Yönetim Kurulu, Rektör, Mütevelli Heyeti Başkanı, Merkez Müdürü ve Merkez

Bölüm Başkanları olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşmaktadır.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden görev-

lendirilebilir.
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(4) Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(5) Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt

çoğunluk ile alınır.

(6) Yönetim Kurulu Başkanın görevde olmadığı zamanlarda yerine Merkez Müdürü

vekalet eder.

(7) Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirirken ihtiyaç halinde alt komisyonlar ku-

rabilir.

(8) Yönetim Kurulu, yılda 4 defa olağan toplantılarını gerçekleştirir. Gerekli görüldüğü

takdirde Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ile olağanüstü olarak toplanabi-

lir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin, yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını değerlendirmek.

b) 5 inci maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde 6 ncı maddede belirtilen konulara

ilişkin kararlar almak.

c) Müdürün hazırladığı ve sunduğu, merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma

programını değerlendirmek.

ç) Müdürün hazırladığı ve sunduğu, merkezin yıllık bütçe taslağını görüşmek ve Mü-

tevelli Heyetinin onayına sunmak.

d) Merkez faaliyetleri ile ilgili gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, merkez bö-

lümleri ile araştırma gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.

e) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ve kişilerle işbir-

liğini sağlamak konusunda Müdüre destek olmak.

f) Doğal ürünler konusunda çalışan paydaşların belirlenmesi ve bu paydaşlarla yapıla-

cak işbirliği faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesini sağlamak.

g) Doğal ürünler konusunda önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek,

işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili kurul veya birimlerine iletmek, taraflarca uygun görülen

işbirliği esaslarının uygulanmasını sağlamak.

ğ) Gerekli görülen durumlarda Danışma Kurulunun görüşünü istemek ve Danışma Ku-

rulunun önerilerini ele almak.

h) Doğal ürünler alanında öncelikli/stratejik alanlarda araştırma ve projelerin yapılması

konusunda çalışmalarda bulunmak.

ı) Öncelikli Doğal ürünler araştırma alanlarında kalifiye Ar-Ge elemanların

yurtiçinde/yurtdışında yetiştirilmesi konusunda kararlar almak.

i) Merkez bölümlerinin çalışmalarının kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda

kararlar almak.

j) Merkez için ve ulusal stratejik planlamaların ve politikaların belirlenmesi konusunda

çalışmalar yapmak.
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Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında, Merkezin çalışma alanıyla

ilgili konularda araştırma yapan ve tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek

kişiler arasından Merkez Müdürünün teklifi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı veya diğer

Üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri arasından ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili

kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden Rektör tarafından görevlendirilir.

Danışma Kurulunun dört üyesi Üniversitelerden öğretim üyesi olmak üzere, ikisi Merkezin

faaliyet alanlarında çalışan kamu kuruluşu ve ikisi özel sektörden olmak üzere toplam sekiz

üyeden oluşur. Danışma Kurulu, olağan olarak yılda en az bir defa ya da olağanüstü olarak

Rektörün çağrısı ile toplanır ve kararlar salt çoğunluk ile alınır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 5 inci maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş

öneri ve değerlendirmelerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Merkez Müdürünün ve Yönetim Kurulunun talebi ile belirtilen konularda, görüş

oluşturmak ve Merkez Müdürüne iletmek.

Merkez bölümleri ve araştırma grupları

MADDE 14 – (1) 5 inci maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde Merkezin araştırma,

proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine uygun olarak Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun

onayı ile gerekli görülen Merkez Bölümleri ve Araştırma Grupları oluşturulabilir. Oluşturulan

bölümlerde çalıştırılmak üzere gerekli görülen sayıda ve vasıfta personel, Müdürün teklifi ve

Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

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

devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Mütevelli Heyetinin yetkileri saklı kalmak üzere, Üniversite Senatosu tarafından

alınan kararlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL İKİNCİ LİSANS VE YANDAL

PROGRAMI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/3/2003 tarihli ve 25037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-

versitesi Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/2/2017 tarihli ve 29992 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin sekizinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Öğrenci ayrıca tez danışmanının teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ile diğer lisansüstü programlardan veya tez danışmanının teklifi, enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer üniversitelerde veril-

mekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders seçebilir. Bu dersler öğrencinin toplam alması

gereken ders yüküne dâhil edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Doktora programlarında kayıtlı öğrenciler ayrıca tez danışmanının teklifi, enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile diğer lisansüstü programlardan veya tez danış-

manının teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu

onayı ile diğer üniversitelerden de ders alabilirler. Bu durumda doktora programına yüksek li-

sans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğren-

ciler ise en fazla dört ders seçebilirler. Bu dersler öğrencinin toplam alması gereken ders yüküne

dâhil edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/2/2017 29992
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İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülecek lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülecek

lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

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

ç) Anabilim dalı/ana sanat dalı: Üniversiteye bağlı enstitülerde eğitim-öğretim programı

bulunan anabilim/ana sanat dalını,

d) Anabilim dalı başkanı/ana sanat dalı başkanı: Enstitülerde eğitim programı yürüten

lisans bölümlerinin başkanlarını,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik

etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim

elemanını,

f) Enstitü: İstinye Üniversitesinin lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitülerini,

g) Enstitü kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim

programları bulunan ve/veya ortak eğitim-öğretim programı yürüten enstitü anabilim ve enstitü

ana sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunun seçeceği üç öğretim üyesinden

oluşan kurulu,

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

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

ı) Lisansüstü eğitim: Yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik

çalışması programlarını,
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i) Müdür: İstinye Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,

j) Mütevelli Heyeti: İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

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

l) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içe-

rikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavını, tez ve uygulamalarını,

m) Proje: Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için hazırlanan dönem

projesini,

n) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosunu,

ö) Temel tıp puanı: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri testi-

1’inci bölümünden alınan standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden alınan standart pua-

nın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,

p) Üniversite: İstinye Üniversitesini,

r) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

s) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim programları

MADDE 5 – (1) Enstitüler örgün eğitim ve/veya uzaktan eğitim modeli ile tasarladıkları

lisansüstü çalışmalarını; tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans, tezsiz/sanat eseri raporsuz yük-

sek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışması programı, ortaöğretim alan öğretmenlerinin ye-

tiştirilmesine ilişkin birleştirilmiş lisans ve tezsiz yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, bütünleşik

tıp bilim doktorası programları ile gerçekleştirir.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Enstitüler YÖK’çe onaylanan bilim/sanat dallarında; çeşitli düzeyler-

de, enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yeni programlar açabilir.

(2) Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesinde anabilim/ana sanat dalı bütün-

lüğü esas olur. Ancak, öğrencilerin diğer anabilim dalları ders planlarında yer alan kimi derslere

yazılmaları özendirilerek değişik alanlarda uzmanlaşmalarına imkân sağlanır.

(3) Anabilim/ana sanat dalları tarafından önerilen programlar ile değişiklik önerileri

enstitü kurulu onayı ve Senato kararı ile yürürlük kazanır.

(4) Enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile diğer enstitülerle iş birliği yapılarak ortak

programlar açılabilir.

Öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretimi ücretlidir.
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(2) Yüksek lisans, doktora ve/veya bilimsel ve yabancı dil hazırlık programlarının üc-

reti, ders başına öğrenim ücretleri, tez ücreti, dönem projesi dersi ücreti ve ön kayıt ücreti aka-

demik yılın sonunda bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere, Mütevelli Heyeti tarafından

yeniden belirlenir. Program ücreti yüksek lisans programları için dört yarıyıl, doktora prog-

ramları için sekiz yarıyıl karşılığıdır. Yüksek lisans programları için azami iki yarıyıl, doktora

programı için azami dört yarıyıl ek süre alan öğrenciler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen

ek öğrenim ücretini öderler.

(3) Kayıt, kayıt yenileme, kayıt dondurma ve kayıt sildirmeye ilişkin esaslar Mütevelli

Heyeti tarafından belirlenir.

Burslar

MADDE 8 – (1) Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti kararı ile burs verilebilir.

Kontenjanlar

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarının kontenjanları, enstitü kurul-

ları tarafından belirlenir ve Senatoya sunulmak üzere Rektörlüğe bildirilir.

(2) Rektörlük, enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programla-

rının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru koşullarını, son başvuru tarihlerini,

sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri toplu olarak ilan eder.

Başvuru koşulları

MADDE 10 – (1) Lisansüstü öğretim yapacak programlara başvuracak adaylarda bu

Yönetmelikte belirlenmiş koşullar dışında ek koşullar da aranabilir. Bu ek koşullar anabilim

dalı/ana sanat dalı başkanının önerisi, enstitü kurulunun görüşü ve Senatonun kararı ile belir-

lenir. Tüm koşullar ve başvuru tarihi Rektörlük tarafından ilan edilir.

Yüksek lisans programlarına başvuru

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar

aranır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmak,

b) ALES puanı başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak

üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmak,

c) Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eş-

değer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenmiş taban puanı al-

mış olmak,

ç) Senato tarafından belirlenmiş lisans genel not ortalamasına sahip olmak,

d) Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olmak,

e) Olumlu referans sahibi olmak.

(2) Enstitü yönetim kurulu, internet ortamında yürütülen tezsiz/sanat eseri raporsuz

yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların mülakata alınmamasına karar vere-

bilir.
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(3) Enstitü kurulu kararı ile Türkçeyi kullanma yeteneklerini değerlendirmek üzere li-

sansüstü eğitim alma gerekçelerini anlatan bir kompozisyon yazdırılabilir.

(4) Bir adayın yüksek lisans programına kabulünde uygulanacak değerleme esasları

enstitü kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. ALES puanının bu değerlemeye

etkisi %50’den az olamaz.

(5) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek

lisans programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Doktora programlarına başvuru

MADDE 12 – (1) Doktora programına başvurabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve ALES’ten başvurulan program puan

türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla  Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip

olmak.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl

süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında

kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak ve ALES’ten başvurulan programın puan türünde

55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak.

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 başvurulan prog-

ramın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES

puanına sahip olmak.

ç) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı

sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek

lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu de-

ğerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar

Senato tarafından belirlenir.

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

sine sahip sayılır.

(3) ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye

alınacağı Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul

edilebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı

ile yükseltilebilir.

(4) Güzel sanatlar fakültesinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve ana sanat

dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı arana-

bilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(5) 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 ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
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dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek

programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için adayların; tıp fa-

kültesi lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek

temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato

kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise

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

ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-

necek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel

tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bi-

limsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin

hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

Ancak temel tıp bilimlerinde doktora 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 ulus-

lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari

puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından

karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar

ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile yalnız temel

tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

(7) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının doktora

programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarında,

nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar, mülâkat/yetenek değerlendirme jürisinin önerisi ve ana-

bilim/ana sanat dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile eksik-

liklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans

programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini/derecelerini başka bir yükseköğretim kurumun-

dan almış olan doktora/sanatta yeterlik çalışması programı adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik çalışması

programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci kabulünde 11 ve 12 nci maddelerde

belirtilen esaslar göz önünde tutulur.
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(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü

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

programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa ait dersler de alabilir.

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kaydolan öğrenciler derslere devam etmek

ve en az 2,00 akademik ortalama tutturarak başarılı olmak zorundadır. Başarısız öğrencilerin

enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programı en fazla bir takvim yılıdır ve izinler dışında uza-

tılamaz. Bu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

Kesin kayıt

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen adayların kayıtları, enstitü

akademik takviminde belirtilen günlerde yapılır. Programa kabul edilen adaylar süresi içinde

Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğüne bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak bel-

gelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi veya belirleyeceği vekil aracılığıyla

yaptırabilir.

(2) Öğrenim ücretini süresi içerisinde ödememiş veya süresi içinde mazeretsiz olarak

kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

Yatay geçiş

MADDE 15 – (1) Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir

enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği enstitü kurulu tarafından onaylanan program-

lardan yatay geçiş yapmak isteyenlerin, enstitüye kabul edilebilmeleri için,  ilk kabul edildikleri

enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden başarılı

olmuş ve yatay geçiş yapmak istediği lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını yerine

getirmiş olması gerekir.

(2) Üniversitenin enstitü ve anabilim dalları arasındaki yatay geçişler ile tezli ve

tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programları arasındaki geçişler için de aynı koşullar

aranır. Bu geçişler için başvurular sadece ders alma aşamasında yapılabilir.

(3) Yatay ve diğer geçiş öğrencilerinin eşdeğer programlardan almış ve başarmış ol-

dukları dersler konusundaki muafiyet değerlendirmeleri ilgili anabilim/program başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Özel öğrenciler; bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi

olup bu program kapsamında bilgi ve becerilerini arttırmak isteyen ve bu nedenle ilgili kurulun

onayı ile programın ders planında yer alan kimi derslere dışarıdan katılma izni verilen öğren-

cilerdir.

(2) Özel öğrencilere aldıkları ders ya da derslere ilişkin devam ve başarı durumlarını

gösteren bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin kredi/saatleri de belirtilir.
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(3) Özel öğrencilere Üniversitenin diploması verilmez. Bu öğrenciler statüye yönelik

öğrencilik haklarından yararlandırılmaz.

(4) Özel öğrencilerin alacakları veya muaf tutulacakları toplam ders sayısı lisansüstü

programındaki derslerin %50’sini aşamaz.

(5) Program derslerini alan bir özel öğrenci, programın öğrenci kabul koşullarını tü-

müyle yerine getirerek yüksek lisans öğrencisi statüsünü kazanabilir. Bu durumda özel öğrenci

olarak başardıkları derslerin kredileri geçerli sayılır ve bu dersler öğrencinin transkriptine iş-

lenir.

Yarıyıl sistemi ve eğitim-öğretim takvimi

MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim takvimi enstitülerin özellikleri dikkate alınarak Se-

nato tarafından belirlenir. Bu takvim en geç yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihinden bir

ay önce ilan edilir.

(2) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

(3) Enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi

uygulaması, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ya-

pılır.

(4) Senato kararıyla belirlenmiş dersler/stajlar, gerektiğinde enstitü kurullarının kararı

ile mesai saatleri dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günleri hariç Cumartesi ve/veya Pa-

zar günleri de yapılabilir. Bu dersler açıköğretim veya bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı

olarak uzaktan öğretim ile de verilebilir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 18 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile belirli programlarda derslerin tümü ya da bazı dersler yabancı dilde

verilebilir.

(2) Tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışmaları, anabilim dalı/ana sanat dalının öne-

risi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yabancı bir dilde yazılabilir.

Ders planları ve kredili sistem

MADDE 19 – (1) Bir programda açılacak dersler anabilim/ana sanat dalı/program ta-

rafından hazırlanır ve enstitü kurulunun görüşü ve Senato onayı ile kararlaştırılır.

(2) Enstitü programlarının eğitim-öğretiminde AKTS uygulanır.

Dersler ve ders sorumluları

MADDE 20 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır.

Açılacak zorunlu ve seçmeli dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları, anabilim/ana

sanat dalı tarafından belirlenir ve enstitü kurulu tarafından karara bağlanıp ilân edilir.

(2) Lisansüstü dersler, öncelikle öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde

anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğretim

görevlileri/sanatçı öğretim elemanları da ders sorumlusu olabilir. Gerekli görüldüğünde Üni-

versite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.
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Kayıt yenileme

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programı öğrencileri; akademik takvimde gösterilmiş ta-

rihlerde ve her yarıyıl başında derslere yazılırken kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Öğrenim ücretini belirlenmiş zamanda veya kendilerine özel olarak belirtilmiş ta-

rihte ödememiş olan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Öğrenci, kaydını bizzat yenilemek zorundadır. Geçerli mazereti nedeni ile kaydını

yenileyememiş öğrenciler, ders alma-bırakma süresinde kayıt yaptırabilir. Bu süre içinde de

kayıt yenilemeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Derse yazılma ve ders bırakma

MADDE 22 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen ta-

rihlerde, danışmanları ile birlikte o dönemde alacakları dersleri belirler ve derslere yazılır.

(2) Öğrencilerin ön koşullu derslere ders planlarındaki sıra göz önünde tutularak yazıl-

ması gerekir.

(3) Öğrenciler, haklı ve zorunlu nedenlerle başvurmaları halinde, kesinleştirerek yazıl-

dığı bir dersi yazılma tarihini takip eden iki hafta içinde danışmanının onayı ile bırakabilir ve

bir başka derse yazılabilir.

(4) Öğrenciler danışmanın ve anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yö-

netim kurulunun kararı ile başarısız oldukları bir dersin yerine başka bir derse yazılabilirler.

Devam zorunluluğu

MADDE 23 – (1) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları,

derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli/Sanat Eseri Raporlu Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 24 – (1) Tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans programının amacı; öğrencinin

bilimsel/sanatsal araştırma yapma yoluyla bilgilere erişmesini, bilgiyi değerlendirmesini ve

yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve

tez/sanat eseri rapor çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az

olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam

en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başında tez/sanat eseri raporu çalışmasına kayıt

yaptırmak ve sonraki yarıyıllarda da kaydını yenilemek zorundadır.

(4) Öğrenci yazılacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında almamış olması

koşuluyla, danışmanının onayladığı lisans dersleri arasından seçebilir. Bu dersler, anabilim/ana

sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim ku-

rumlarında verilmekte olan lisans derslerinden de seçilebilir.
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Eğitim-öğretim süresi

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık

sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç, en fazla altı yarıyıldır. Ancak öğrenci ilk iki yarıyılda

kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyıl

sonunda mezun olabilir. Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz dersleri ve tezini başa-

rıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her

yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans programını azami

üç yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanların enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı ataması

MADDE 26 – (1) Anabilim dalı başkanlığı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar her bir

öğrenci için Üniversiteden bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim elemanını tez danışmanı

olarak önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının nite-

liğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, eş tez danışmanı başka bir üniver-

siteden de atanabilir. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak enstitü yönetim ku-

rulunun kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir.

Tezli yüksek lisans programı diploması

MADDE 27 – (1) Enstitü yönetim kurulu kararı ile 29 uncu maddede belirtilen şartları

yerine getirmek kaydıyla başarılı olan öğrenci tezli yüksek lisans programı diploması almaya

hak kazanır. Yüksek lisans diplomasında enstitü anabilim dalı programının onaylanmış adı ve

mezuniyet tarihi yazılır.

(2) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim

edildiği tarihtir.

Yüksek lisans tezi/sanat eseri önerisi

MADDE 28 – (1) Programdaki derslerini tamamlayarak gerekli krediyi sağlayan öğ-

renci bir tez/sanat eseri önerisi hazırlamak ve önerisini anabilim dalına bildirmek zorundadır.

(2) Tezin/sanat eseri raporunun başlığı ve kapsamı öğrenci ve danışmanı tarafından,

anabilim/ana sanat dalının yürüttüğü ve planladığı projeler de göz önünde bulundurularak be-

lirlenir.

(3) Tez/sanat eseri önerisi, ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanının olumlu görüşü ve

enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Yüksek lisans tezinin/sanat eseri raporunun sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans programındaki bir öğrenci,

Senato tarafından kabul edilmiş tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılmış ve danışman

tarafından kontrol edilmiş tezini/sanat eseri raporunu intihal yazılım programı raporu ile birlikte

altı nüsha olarak enstitü müdürlüğüne teslim eder.

(2) Öğrenci; teslim edilen tezi/sanat eseri raporunu jüri önünde sözlü olarak savunmak

zorundadır.
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(3) Yüksek lisans tez/sanat eseri raporu değerlendirme jürisi, anabilim/ana sanat dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile görevlendirilir. Jüri; biri öğrencinin

tez/proje danışmanı ve en az biri başka üniversitenin ilgili anabilim/ana sanat dalından olmak

üzere en az üç üyeden oluşur.

(4) Üç kişilik jürilerde; jüri tarafından değerlendirilecek tez/sanat eseri raporu için bir-

den çok tez/proje danışmanının atanmış olması durumunda, jüride ancak bu danışmanlardan

biri görev alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/sanat eseri raporunun kendilerine teslim edildiği ta-

rihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına/sanat eseri savunma-

sına alır. Bu savunma; tez sunumu/rapor sunumu ve teze/rapora ilişkin soru-cevap bölümünden

oluşur. Tez/sanat eseri raporu savunması izleyiciye açık olarak yapılır.

(6) Tez/sanat eseri raporu savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez/sanat eseri

raporu hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar jüri tarafından

savunmayı izleyen üç gün içinde enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir.

(7) Tezi/sanat eseri raporu başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği

kesilir.

(8) Tezi/sanat eseri raporu hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en çok üç ay içinde

gereğini yaparak tezini/sanat eseri raporunu aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma

sonunda da tezi/sanat eseri raporu kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-

mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-

disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz/Sanat Eseri Raporsuz Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 30 – (1) Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programının amacı; öğren-

ciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını

göstermektir. Bu program, toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, en az

on ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya

başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci, mezuniyet projesine başlatıldığı yarıyılda ilgili proje dersine kayıt yaptır-

mak ve yarıyıl sonunda enstitü tez yazım kurallarına uygun bir proje raporu vermek zorun-

dadır.

(3) Öğrenci yazılacağı derslerin en çok üçünü, lisans öğrenimi sırasında almamış olması

koşuluyla, danışmanının onayladığı lisans dersleri arasından seçebilir.
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Eğitim öğretim süresi

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil ha-

zırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç, en fazla üç yarıyıldır. Ancak öğrenci üçüncü yarı-

yılda kredi yükünü tamamlamak ve dönem projesi dersinden başarılı olmak kaydıyla ikinci ya-

rıyıl sonunda mezun olabilir. Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz dersleri ve dönem

projesi dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her

dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezsiz yüksek lisans programını azami

üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, Mütevelli Heyeti tarafın-

dan belirlenen öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yap-

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

diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Dönem projesi dersi alan öğrenci hazırlamakla yükümlü olduğu dönem projesini

danışmanına onaylatmak zorundadır. Danışman tarafından onaylanmamış dönem projesi ba-

şarısız sayılır ve dönem projesi dersi tekrar alınır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 32 – (1) Derslerinden ve dönem projesi dersinden başarılı olan öğrenci enstitü

yönetim kurulu onayıyla tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Yüksek lisans dip-

lomasında enstitü anabilim dalı programın onaylanmış adı ve mezuniyet tarihi yazılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, bu Yönetmelik ile tezli yüksek li-

sans programı için belirlenmiş olan asgari 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 sayılır.

Danışman ataması

MADDE 33 – (1) Anabilim/ana sanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve dönem

projesi danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirir. Danışman atanması

enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Danışmanlar öğretim üyeleri veya nitelikleri enstitü yönetim kurulunca belirlenen

doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

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

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

versite ile ilişiği kesilir.

(2) Bu süre içinde başaramadığı dersleri olan veya tüm derslerden başarılı olduğu halde

AGNO’su 2,50/4,00’nin altında olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sen-

tezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en

az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS

kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik

14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300

AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora dersleri, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-

rulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan derslerin kredileri toplamı programın gerektirdiği

toplam kredinin üçte birini aşamaz.

(5) Doktora programlarında anabilim/ana sanat 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.

(6) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler doktora eği-

timinde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları YÖK tarafından belirlenir.

Eğitim öğretim süresi

MADDE 36 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on dört ya-

rıyıldır. En az üç yarıyıl teze kayıtlı olmak ve tüm yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla

doktora programı sekiz yarıyıldan daha kısa sürede tamamlanabilir.

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

lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı

yarıyıldır.
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(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez

önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için tez

sınavına giremeyen öğrenciye, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni

süreler verilir.

(4) Azami süre sonunda kredi yükünü tamamlayamayan, yeterlik sınavı, tez izleme sı-

navları ve savunma sınavından başarılı olamayan öğrenciler ilgili yarıyıla ait öğrenim ücretle-

rini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders

ve tez sınavlarına katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yarar-

landırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,

proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmek kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğ-

rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 37 – (1) Anabilim dalı başkanlığı öğrencinin eğitim gördüğü yarıyılı temel

alarak her bir öğrenci için Üniversitenin bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak önerir. Tez

danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Gerekli hallerde mevcut danışmanın gö-

rüşü alınarak enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir.

(2) Tez danışmanı Üniversitenin öğretim üyeleri arasından en geç üçüncü yarıyılın ba-

şına kadar atanır. Eş tez danışmanı başka bir üniversitenin öğretim üyesi de olabilir.

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç 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 en

az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Yeterlik komitesi ve sınavı

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin dersler ve doktora çalışmasıyla

ilgili konularda derinlemesine ve kapsamlı bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik

sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girmek

isteyen öğrenci bu tarihlerde enstitüye başvurusunu yapar.

(2) Kredili ve kredisiz derslerini tamamlayan ve AGNO’su en az 3,00/4,00 olan öğrenci,

yeterlik sınavına girmek için başvurabilir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile baş-

layan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, doktora programına lisans derecesi ile başlayan öğrenci

en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler

içinde yeterlik sınavına girmeyenler sınavdan başarısız olmuş sayılır. Başvuru şartına bakıl-

maksızın belirtilen süreler içerisinde yeterlik sınavına girmeyenlere azami iki yarıyıl süre ta-

nınır.
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(3) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından önerilen ve

ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan doktora yeterlik ko-

mitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi beş asıl ve iki yedek öğ-

retim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-

lendirmek amacıyla en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş asıl ve

iki yedek öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik jürileri kurabilir. Doktora yeterlik jürisi

her öğrenci için enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

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

süresi en az 90, en çok 180 dakika, sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır.  Doktora

yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu

değerlendirerek öğrencinin doktora yeterlik sınavından başarılı veya başarısız olduğuna en az

salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç

gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda aynı jüri önünde tek-

rar sınava alınır.

(6) Üçüncü defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bundan sonra gireceği her

yeterlik sınavı için bir yarıyıl ücretinin yarısını öder. Bu ücret her akademik yıl yeniden Mü-

tevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(7) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaramayan bir öğrencinin, ders yü-

künü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek kaydıyla fazladan

dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim 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 baş-

ka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Eş tez danışmanının olması du-

rumunda eş tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, enstitü anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 40 – (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 kendisi ulaştırır. Enstitü yönetim

kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde bir rapor sun-

mayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen bir öğrencinin tez önerisi reddedilmiş

sayılır.
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine

salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen

üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu

enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

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

hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla

devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içinde, danışman ve/veya tez konusunu değiştirmek

isteyen bir öğrenci ise en geç altı ay içinde tekrar tez önerisini sunar. Bahsi edilen süre tez öne-

risinin reddedildiği tarih itibari ile başlar.

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

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki izleme sınavı ara-

sında en az dört ay sürenin geçmiş olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay

önce komite üyelerine yazılı bir raporu enstitü aracılığı ile sunar. Bu raporda o tarihe kadar ya-

pılan çalışmaların bir özeti ve izleyen yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan tez izleme

komitesine süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğ-

rencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Üst üste iki kez tez izleme sınavına katılarak başarısız olan veya mazeretsiz olarak

tez izleme sınavına katılmayan öğrenci için enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

(7) Tez konusu kabul edilen ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda, tez konusu

değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye

sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor, enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir

ve tez konusu değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde, öğrenci

en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez iz-

leme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni tez önerisi sınavına ve en az üç

tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 41 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tez çalışması süresince elde ettiği

sonuçları tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, intihal yazılım programı raporunu da-

nışmanına teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savun-

masına girebilmek için öğrenci tarafından enstitü kurulu kararı ile belirlenen ulusal veya ulus-

lararası hakemli dergilerde bir makalenin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul bel-

gesinin ibrazı veya ilgili alanda ulusal veya uluslararası bir etkinlikte sunum şartının yerine

getirilmesi veya dijital ortamdakiler dahil olmak üzere Üniversitenin bir yayınında yayımlan-

ması gerekir.
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(2)  Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan

öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üye-

sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar ve-

rir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci

tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için aralarında en az 6 ay olan en az 3 tez iz-

leme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Öğrenci tamamlamış olduğu doktora tezinin bir kopyasını danışman öğretim üye-

sinin onay yazısı ile birlikte anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye teslim eder. Tez sına-

vının tarihi ve yeri, tez danışmanının önerisi üzerine, enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri

ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Öğrenci, jüri üyelerinin belirlenmesinden sonra, enstitüye

teslim ettiği tezin aynısını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder ve sonucu enstitüye bildirir.

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

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav dinleyiciye açık olarak yapılır. Tez sınavı,

tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavının süresi

en az 90, en fazla 120 dakikadır. Tez sınavından en geç bir hafta önce duyurulması için gerekli

tedbirleri almak anabilim dalı başkanlığının sorumluluğundadır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

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

üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme kararının verilmesi halinde tezin düzel-

tilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci tezini aynı jüri önünde tekrar sa-

vunur.

(7) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen tarihte tez savunma sınavına katılmayan veya

savunma sınavında başarısız bulunan öğrenci için enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman atanır.

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin enstitü ile

ilişiği kesilir. Öğrencinin talepte bulunması halinde, eğer lisans derecesi ile doktoraya kabul

edilmiş ise ve tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri ge-

reklerini yerine getirmek kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek doktora

programı ile ilişkisi sona erdirilir.

(9) Azami süreyi dolduran öğrencilere öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın tez

hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüleri devam ettirilir.

Doktora diploması

MADDE 42 – (1) Kredili ve kredisiz derslerini tamamlayan ve AGNO en az 3,00/4,00

olan öğrenci, yeterlik ve tez sınavında başarılı olmak kaydıyla doktora diploması almaya hak

kazanır. Tezin akademik yazımı Senato tarafından onaylanan tez kılavuzuna uygun bulunan
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doktora tezinin ciltlenmiş dört kopyasını, tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini

içeren dört adet elektronik kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları da ta-

mamlayarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim

eder ve enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora diploması almaya hak kazanır. Belirtilen teslim

enstitüye yapılmadan doktora diploması düzenlenmez. Doktora diploması üzerinde, adı, soyadı,

doktora programının onaylanmış adı, doktora tezinin başlığı ve doktora sınav tarihi bulunur.

(2) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili ens-

titüye teslim edildiği tarihtir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 43 – (1) Enstitü anabilim/ana sanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,

seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından

kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-

leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/ana sanat dalları başkanlarının önerileri üzerine

enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı dip-

loma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi

aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS

kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik

ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere

o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı

ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz

önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri

hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı

sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senatoca belirlenir.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(6) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders

programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık

görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program

koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.
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(7) Senatoca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi

için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve

tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek

güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-

rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda ve/veya sözlü olarak da yapılabilir.

Özel hükümler

MADDE 44 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin

usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

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

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(3) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık

eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-

liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Disiplin işleri

MADDE 45 – (1) Lisansüstü programı öğrencileri disiplin işleri hakkında, 18/8/2012

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-

siplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 46 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu

Yönetmelikte ulusal ve uluslararası öğrenci değişimine ilişkin hüküm bulunmayan hallerde il-

gili mevzuat hükümleri uygulanır.

Tebligat

MADDE 47 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularla ilgili enstitü tarafından

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

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

ğiştirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak sureti ile tebliğ edilir.

(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adres (elektronik posta adresi

dahil), telefon gibi kimlik bilgilerinin değişmesi durumunda bu bilgilerin Üniversite otomasyon

sisteminde güncellenmesinden kendileri sorumlu olup, mevcut adreslerine tebligat yapılması

halinde kendilerine tebligat yapılmadığını iddia etme hakları bulunmamaktadır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.
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Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin

Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğ-

retim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir. 

“(5) Hazırlık sınıfında öğrenci başarısı; final sınavı ve yıl içi başarı notlarına göre be-

lirlenir. Bu bağlamda, yıl içinde yapılan ara sınavlar, yoklama sınavları ve öğrencinin derse

devamı, katılımı, ödev ve proje hazırlamadaki gayreti ve başarı düzeyi gibi sınıf içi değerlen-

dirme notları ve final sınavı esas alınır. Bu sınavlar ve değerlendirmeler sonucu; aldığı not top-

lamının % 50’si ile final sınav sonucu aldığı notun % 50’sinin toplamı 70 olan öğrenciler ba-

şarılı kabul edilir. Geçme notu Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile 60’a kadar çekilebilir.

Öğrenci başarı puanının hesaplanmasındaki iki temel yöntem ve ağırlıkları aşağıdaki şekildedir: 

a) Yıl içi başarı notu %50, 

b) Final sınavı %50.”

“(7) Hazırlık sınıflarında okuyan ve devam koşulunu sağlayan öğrencilerden yıl içi not

ortalaması 80 ve üzeri olanlar final sınavına girmeyebilir. Bu öğrencilerin yıl içi not ortalamaları

genel başarı notu olarak kabul edilir. Yıl içi not ortalaması 100 üzerinden 39 ve altında olan

hazırlık sınıfı öğrencisi final ve bütünleme sınavlarına giremez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2012 28508
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul (Kapatılan) 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

(CMK 250. MADDE ĠLE GÖREVLĠ) 

Esas No : 2000/202  

Karar No : 2002/8 

TeĢekkül Halinde UyuĢturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sanık NASĠF AHMAD 

hakkında; Ġstanbul (Kapatılan) 13. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK. 250. Madde ile Görevli) 

2000/202 Esas ve 2002/8 Karar sayılı dosyamız üzerinden uyarlama yargılaması sonucunda 

verilen 05/06/2017 tarih ve 2000/202 Esas sayılı Ek Kararımız ile sanığın sonuç ceza olarak      

5 YIL 15 AY HAPĠS ve 100 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA karar 

verilmiĢ olup, anılan kararın sanığın adresinde bulunmaması nedeniyle tebliğ yapılamadığı, 

BaĢkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaĢılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 05/06/2017 

tarih ve 2000/202 Esas sayılı Ek Kararın RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, ek kararın SANIK NASĠF AHMAD'a TEBLĠĞ 

EDĠLMĠġ SAYILACAĞI ilanen tebliğ olunur. 9134 

—— •• —— 

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/594  

MüĢteki : ÖMER DURMUġ 

Sanık : HABĠB MAREGHNI Arbia ve Hedi oğlu, 1956 Hammam Lif D.lu 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizin 07/09/2017 tarih 2016/594 

Esas 2007/361 sayılı kararı ile yaralama suçundan TCK 141/2h, 62/1. maddesi gereğince 4 yıl     

2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın soruĢturma aĢamasında ve dosyada 

da ismini bilmediği bir otelde kaldığını beyan ettiği ve tebliğ edilecek adreside mevcut olmadığı 

anlaĢılmakla, 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmıĢ sayılmasına, tebliğ tarihinden 

itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi 

dıĢında olması halinde temyiz talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile 

Yargıtay yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 

 9138 
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İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/466 

Karar No : 2016/461 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 29/11/2016 tarihli ilamı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/5-10, 5237 sayılı TCK'nın 62/1, 53, 52/2 

maddeleri uyarınca 2 YIL 6 AY HAPĠS, 100 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, suça konu kaçak eĢyaların 5607 sayılı Yasanın 13. maddesi 

yollamasıyla 5237 sayılı TCK'nın 54/4 maddesi uyarınca müsaderesine dair verilen karar sanık 

Abdullah ve Hanaa oğlu SAEF ABDULLAH ABDULKADER ALAZZAWI'nın tüm aramalara 

rağmen bulunamaması nedeni ile karar tebliğ edilememiĢtir.  

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

sanıklar yokluğunda verilen karar yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Ġstanbul Bölge 

Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz 

katibine yapılacak sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle istinaf yasa yolu açık olmak 

üzere (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleĢtirilerek infaz verilecektir) 

karar verilmiĢ olup ilan olunur. 9135 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

170.000 KG DÖKME SAE 40 DĠZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/593951  

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD TAġIMACILIK A.ġ. Genel Müdürlüğü GAR/ 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 309 05 15/71589 - Faks: 309 13 65 

c) Web Adresi  : siparissubesi@tasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı  : 170.000 Kg dökme SAE 40 dizel motor yağı. 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer  : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 

oda) Altındağ Ġlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom 

Caddesi No: 3 gar-ANKARA/TÜRKĠYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Türkiye’de üretim yapan tüm yerli ve yabancı 

Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD TAġIMACILIK A.ġ Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu 

BaĢkanlığına 20/12/2017 ÇarĢamba günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD TAġIMACILIK A.ġ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD TAġIMACILIK A.ġ Genel Müdürlüğü 

Merkez Veznesinden KDV Dahil 100.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10044/1-1 
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TARAMALI ELEKTRON MĠKROSKOPĠSĠ SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Ġhale konusu alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici     

4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt No : 2017/585776 

ĠĢin Adı : TARAMALI ELEKTRON MĠKROSKOPĠSĠ SĠSTEMĠ 

ALIMI ĠġĠ 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü 

b) Adres : Gençlik Caddesi No: 12   35040 Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : (232) 311 4274 - 3114270 

ç) Belgegeçer  : (232) 311 4322  

d) E - posta  : bap@mail.ege.edu.tr 

2 - Ġhale Konusu malın 

a) Adı : TARAMALI ELEKTRON MĠKROSKOPĠSĠ SĠSTEMĠ 

ALIMI ĠġĠ 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Laboratuvar Cihazı Alımı - 1 Adet 

c) Teslim Yeri  : Ege Üniversitesi Merkezi AraĢtırma Test Analiz 

Laboratuvarı Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü 

Bornova/ĠZMĠR 

ç) Teslim Tarihi  : 240 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı Ġhale Salonu Gençlik Cad. No: 12   35040 

Bornova/ĠZMĠR 

b) Tarihi ve Saati : 01/12/2017 Cuma günü - Saat: 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2017 – Sayı : 30246 

 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Ġsteklilerin bilanço veya eĢdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 

a) Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inĢaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inĢaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, 

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan 

bilançolarda varsa yıllara yaygın inĢaat maliyetleri ile hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi 

zorunludur. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Ġstekliler, teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale dosyasına koymaları 

zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak Ģartnamedeki sıraya göre 
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cevap verilecektir. Bu cevaplar ―… marka… model … cihazı teklifimizin ġartnameye Uygunluk 

Belgesi‖ baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı kağıdına yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından 

imzalanmıĢ olmalıdır. 

4.3.2. Teknik Ģartnamenin tüm maddelerine ―EVET-HAYIR‖ Ģeklinde değil ayrıntılı 

olarak cevap verilmelidir, teknik Ģartnamede belirtilen tüm maddeler orijinal katalog belge veya 

resimler üzerinde gösterilmelidir. 

4.3.3. Son beĢ yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleĢme bedelinin en az %70’i 

oranında gerçekleĢtirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz 

kabul edilen benzeri iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. Ġstekli tarafından 

teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin 

sunulması zorunludur. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

Her türlü Laboratuvar Cihazı satıĢı yapmıĢ olanlar benzer iĢ olarak kabul edilecektir 

5 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden yerli istekliye %1 

(yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.a. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü Gençlik Caddesi No: 12 Bornova/ĠZMĠR adresinde görülebilir ve 100.-TL karĢılığı 

aynı adresten satın alınabilir.  

7.1.b. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Gençlik Cad. No: 12 Bornova/Ġzmir adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir. 

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 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 10088/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Gemlik Belediye Başkanlığından: 

1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aĢağıda nitelikleri belirtilen taĢınmaz 2886 sayılı 

D.Ġ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satıĢı yapılacaktır. Ġhale 05.12.2017 Salı 

günü saat 09:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal YaĢam Merkezi Binası No: 138 

Gemlik adresindeki Gemlik Belediye BaĢkanlığı binası Kent Konseyi Toplantı Salonunda 

Encümen tarafından yapılacaktır. 
 

Sıra 
No Mahalle 

Ada/ 
Parsel M² 

Niteliği/Ġmar 
Durumu 

Tahmini 
Bedel 

Geçici 
Teminat Saat 

1 
Hisar Mah./ 

Gemlik 
455/1 

3149,96 
m² 

Arsa /Otel 
Alanı 

4.000.000 
TL 

120.000 
TL 

09:00 
 
2 - Ġhaleye katılacaklardan aĢağıdaki belgeler istenecektir 

a) Teklif Mektubu (ġartname eklerinde örneği mevcut)  

b) TaĢınmaz mal satıĢ Ģartnamesi (ġartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iĢtirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu 

d) Gerçek kiĢiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden) 

e) Gerçek kiĢiler için Ġkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü) 

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek 

g) Ġstekli adına vekaleten iĢtirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter  tasdikli vekaletname ve imza örneği 

h) Tüzel kiĢi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmıĢ 

olduğu yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 

kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli 

belge ve imza örneği 

i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmıĢ kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza sirküsü 

j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kiĢiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek 

tüzüğünün noter tasdikli sureti 

k) Ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli 

ortak giriĢim beyannamesi 

l) Ġhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmıĢ, SGK’dan ve Vergi Dairesinden 

iliĢkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge 

m) Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine iliĢkin kanuni Ģartları 

taĢımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman 

bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur 

n) ġartname alındı makbuzu 

o) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmıĢ borcu yoktur belgesi 

p) Yer görme belgesi 

3 - TaĢınmazın ihale bedeli peĢin ödenecektir. 

4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır. 

5 - Ġhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

6 - TaĢınmaz ihalesine teklif vereceklerin Ģartnamede belirtilen maddelere uygun olarak 

hazırlayacakları ihale zarfını 05.12.2017 Salı günü saat 08:30’a kadar Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü'ne alındı belgesi karĢılığında teslim etmeleri zorunludur.    

7 - Ġlgililer ihale Ģartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde 

görebilecekleri gibi, aynı zamanda Ģartname bedeli olan 250 TL Belediye veznelerine yatırarak 

alabileceklerdir. 

8 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satıĢta ihale Ģartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 9897/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: 

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIġMA SINAVI ĠLE 5431 SAYILI 

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA 

KANUNUN 25. MADDESĠ GEREĞĠNCE ĠDARĠ HĠZMET SÖZLEġMESĠNE TABĠ OLARAK 

ĠSTĠHDAM EDĠLMEK ÜZERE 8 ADET ―HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI‖ 

ALINACAKTIR. 

I. GENEL BĠLGĠLER 

Havacılık Uzmanları, 17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

―Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği‖nin 23. maddesindeki yetkilere sahip ve anılan yönetmelikte 

belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle mükellef olan, ücret ve mali haklar dıĢında 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Ġdari Hizmet SözleĢmeli personeldir. 

 

ALAN ADET 

Uluslararası ĠliĢkiler 2 

Hukuk 1 

ĠĢletme 1 

Havacılık Mühendisi 1 

Çevre Mühendisi 1 

Harita Mühendisi 2 

TOPLAM 8 

 

Genel Müdürlük, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda baĢarılı aday 

bulunmadığı takdirde baĢarılı olan aday sayısı kadar eleman alabilir. 

II. SINAV HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 

A. SINAVA KATILMA ġARTLARI: 

Sınava katılabilmek için: 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen 

genel Ģartları taĢımak, 

2) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 (otuz beĢ) yaĢını doldurmamıĢ olmak (01 Ocak 1983 

tarihinde ve daha sonra doğanlar) 

3) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili fakültelerinden ya da 

bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmıĢ yabancı fakülte veya 

yüksekokullardan mezun olmak, 

4) Görevini yurtiçinde ve yurtdıĢında yapmaya engel hali bulunmamak, 

5) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), 

- Uluslararası ĠliĢkiler alanı için KPSSP-34 türünden en az 75 puan almıĢ olmak, 

- Hukuk alanı için KPSSP-4 türünden en az 75 puan almıĢ olmak,  

- ĠĢletme alanı için KPSSP-24 türünden enaz 75 puan almıĢ olmak, 

- Mühendislik alanı için KPSSP-3 türünden en az 75 puan almıĢ olmak. 

(Yapılacak olan yazılı sınava katılacak olan aday sayısı, göreve baĢlatılacak pozisyon 

sayısının 20 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eĢit puana sahip olan adaylar da yazılı 

sınava katılmaya hak kazanır.) 

6) Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 5 (beĢ) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan Ġngilizce alanında en az C seviyesi puana (70) veya Ölçme, 

Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul 

edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan baĢka bir sınavdan denk puana sahip olmak. 
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B. SINAV KONULARI, SINAV YERĠ VE TARĠH: 

Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aĢamada yapılacaktır. 

YAZILI SINAV KONULARI 

 

ALAN KONULAR 

Uluslararası ĠliĢkiler 

- Uluslararası ĠliĢkiler Teorisi 

- Uluslararası Hukuk 

- Siyasi Tarih 

- Uluslararası Güncel Sorunlar 

- Uluslararası Örgütler 

- Türk DıĢ Politikası 

Hukuk 

- Anayasa Hukuku 

- Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargı 

- Ceza Hukuku 

- Medeni Hukuk 

- Borçlar Hukuku 

- Ticaret Hukuku 

- Ġcra Ġflas Hukuku 

Mühendislik 

- Matematik 1 

- Matematik 2 

- Fizik 1 

- Fizik 2 

- Diferansiyel Denklemler 

- Lineer Cebir 

- Mühendislik Etiği 

ĠĢletme 

- Temel Kavramlar 

- ĠĢletme Yönetimi 

- Üretim Yönetimi 

- Pazarlama Yönetimi 

- Finansal Yönetim 

 

Yazılı sınavda, 40 adet alan bilgisi ile 10 adet Sivil Havacılık mevzuatına iliĢkin olmak 

üzere toplam 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. 

Adayların yazılı sınavda baĢarılı sayılabilmeleri için 100 puan üzerinden 70 puan ve üzeri 

almaları gerekmektedir. 

YAZILI SINAV TARĠHĠ VE YERĠ 

Yazılı sınav 13 Ocak 2018 Cumartesi günü Gazi Üniversitesi/ANKARA’da yapılacaktır. 

YarıĢma sınavı baĢvuru Ģartlarını taĢıyan adaylar yazılı sınava girecekleri yer ve zaman 

bilgilerinin yer aldığı ―Fotoğraflı Sınav GiriĢ Belgeleri‖ ne https://gazisem.edu.tr adresinden 

ulaĢabilecektir.  
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Ancak isimleri ilan edilmiĢ adaylardan, sınava katılma Ģartlarını taĢımadığı sonradan 

tespit edilenler, giriĢ sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde 

kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü 

belgesi, pasaport) ile sınav giriĢ belgelerini bulunduracaklardır. 

SÖZLÜ SINAV 

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden 70 (yetmiĢ) puan ve üzerinde not almak Ģartıyla 

ilan edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip olan adaydan baĢlanarak, göreve 

baĢlatılacak pozisyon sayısının en fazla üç katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı 

alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır. 

Sözlü sınav, Ankara’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü binasında yapılacak olup, yazılı 

sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri, Genel 

Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat 

yapılmayacaktır. 

SÖZLÜ SINAV KONULARI 

Sözlü sınavda aday aĢağıdaki yönlerden değerlendirilir: 

a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, 

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek, genel kültür, 

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

Sözlü sınav sonuç değerlendirmesinde Genel Müdürlüğümüzce belirlenen Komisyon 

üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınacaktır. Adayların 

sözlü sınavda baĢarılı sayılabilmeleri için ortalama en az 70 puan almaları gerekmektedir. 

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluĢan sınav sonuç puanı, en 

yüksekten en düĢüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almıĢ adaydan baĢlanarak kontenjan 

sayısı kadar aday iĢe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı 

kazanmıĢ sayılmaz. Adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eĢitliği 

durumunda, sırası ile yazılı sınavı, Ġngilizce dil seviyesi puanı ve sözlü sınav notu yüksek olan 

adaya sıralamada öncelik verilir. 

YarıĢma sınav komisyonu yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik 

ortalamasına göre en yüksek puan alan adaydan baĢlamak üzere sıralama yaparken ilan edilen 

pozisyon sayısı kadarını asil, giriĢ sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı pozisyon 

sayısının yarısını geçmemek üzere, diğerleri yedek olacak Ģekilde kazananların listesini belirler. 

III. SINAVA BAġVURU ġEKLĠ VE GEREKLĠ BELGELER: 

1. BAġVURU ġEKLĠ 

Adaylar, Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.shgm.gov.tr) yer alan 

Havacılık Uzman Yardımcılığı Sınavı BaĢvuru ekranından elektronik ortamda 20.11.2017- 

01.12.2017 tarihleri arasında baĢvuracaklardır 
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2. GEREKLĠ BELGELER 

BaĢvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri 

Ģunlardır:  

a) Diploma veya mezuniyet belgesi (öğrenimini yabancı ülkelerde yapmıĢ ise denklik 

belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.) 

b) KPSS ve YDS sonuç belgesi  

c) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, 

ç) Adli sicil beyanı, 

d) Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan, 

Sınava girme hakkını kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihini bildiren duyuru Genel 

Müdürlüğümüz internet adresinde (www.shgm.gov.tr) ilan edilecektir.  

Sınava girmeye hak kazanan adayların aĢağıda belirtilen belgeleri 05.02.2018 - 12.02.2018 

tarihleri arasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 

Maltepe/ANKARA adresine Ģahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

a) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkıĢ belgesinin aslı ya da Genel Müdürlüğümüzce 

onaylı sureti (öğrenimini yabancı ülkelerde yapmıĢ ise denklik belgesinin de iletilmesi 

gerekmektedir.), 

b) KPSS ve YDS sonuç belgelerinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Genel 

Müdürlüğümüzce onaylı sureti 

c) 4 adet biometrik fotoğraf 

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların, eksikliklerini gidermeleri için 5 (beĢ) iĢ günü 

süre verilecek olup bu süre içinde eksiklikleri gideremeyen adayların baĢvuruları geçersiz 

sayılacaktır.  

BaĢvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlüğümüz 

Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından onaylanabilecektir. Ġstenilen belgeleri bildirilen süre 

içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. 

SONUÇ 

Nihai sınav sonucu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde 

(www.shgm.gov.tr) ilan edilecektir.  

IV. SINAV BAġVURUSU ĠÇĠN MÜRAACAT EDĠLEBĠLECEK YER: 

T.C. UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü 5. Kat 510 No’lu oda. 

Tel: (0 312) 203 60 97, 203 61 43, 203 62 25, 203 62 00 

Maltepe/ANKARA 

Ġlan olunur. 10023/1-1 
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Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AVUKAT ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli ve 

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa 

Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesine 

dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği 

ve Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet 

avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. 

 

UNVANI SINIFI DERECESĠ ADET 

AVUKAT AHS 8 1 

 

I - SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

A. GENEL ġARTLAR: 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

b. Son BaĢvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamıĢ Kamu Personeli Seçme Sınavı 

(KPSS)P3 puan türünden en az 60 (atmıĢ) puan almıĢ olmak, 

c. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

d. Avukat kadrosu için baĢvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine 

sahip olmak. 

e. En az 7 (yedi) yıl mesleği ile ilgili fiilen çalıĢmıĢ olmak ve belgelendirmek. 

II - BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1. BaĢvuru Formu  (Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığının internet sayfasından 

temin edilebilir) 

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği) 

3. Üç adet vesikalık fotoğraf 

4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı 

5. ÖzgeçmiĢ 

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği 

7. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

8. Adli sicil belgesi 

9. Mesleği ile ilgili fiilen çalıĢtığına dair onaylı deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü. 

* BaĢvuru için gerekli belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire 

BaĢkanlığınca da onaylanabilir. 

** Posta ile yapılacak baĢvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması 

gerekmektedir. 
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III - GĠRĠġ SINAVININ ġEKLĠ BAġVURU ġARTLARI YERĠ VE 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

BaĢvuru Yeri : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 

Personel Daire BaĢkanlığı Gültepe Mahallesi Çatalan 

Caddesi No: 201/5    01250 Sarıçam/ADANA  

  0.322.455 00 13 

BaĢvuru Tarihi : 20/11/2017-02/12/2017 

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 

  20/12/2017 ÇarĢamba Saat: 10.00 

BaĢvurular Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 20/11/2017 - 02/12/2017 tarihleri 

arasında Ģahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre 

içerisinde yapılmayan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

GiriĢ sınavı sözlü olarak tek aĢamada yapılacaktır. Sınav için öngörülen süre içerisinde 

yapılan baĢvuruları inceleyerek adayların aranan Ģartları taĢıyıp taĢımadıkları, BaĢvuru Ġnceleme 

Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.  

Aranılan Ģartları taĢıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı 

alan adaydan baĢlamak ve atama yapılacak kadro sayısının 5 (beĢ) katını geçmemek üzere, bir 

sıralama yapılarak sözlü sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın 

aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır) Sıralamaya giren adaylar 

Üniversitemiz internet sayfasından (www.adanabtu.edu.tr) duyurulacaktır. 

IV - SÖZLÜ SINAV KONULARI 

a. ―Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği ve 

Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği‖nin 10. maddesinde yer alan sınav konularına 

iliĢkin bilgi düzeyi  

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü  

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu 

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 

e. Genel yetenek ve genel kültürü 

f. Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu 

tarafından anılan yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi için 

50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir 

ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, Sınav Kurulu 

ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 

(yetmiĢ) olması Ģarttır. BaĢarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan baĢlanarak 

belirlenir. Sözlü sınav baĢarı notunun eĢitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday 

sıralamada üstte yer alır. 
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V - SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE ĠTĠRAZLAR 

1. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından baĢarı puanı en yüksek olan adaydan 

baĢlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların 

yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluĢturulan baĢarı listesi Üniversitemizin internet 

sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, baĢarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilecektir. 

2. BaĢarı sırasına göre oluĢturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından 

itibaren altı ay süreyle geçerlidir. 

3. Sınavda 70 (yetmiĢ) ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 

4. Duyuru tarihinden itibaren 5 (beĢ) iĢ günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. 

Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beĢ gün içinde sonuçlandırılır. 

VI - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

1. Sınavı kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. 

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

VII - AVUKAT KADROSUNA ATANMA ĠġLEMLERĠ 

1. GiriĢ sınavında baĢarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak 

bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar. 

2. Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriĢ sınavı baĢarı puan sıralamasına göre 

yapılır. Sınavda baĢarılı olup göreve baĢlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple 

görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriĢ sınavı 

sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriĢ sınavı baĢarı sırası dikkate 

alınarak yedek listeden atama yapılabilir. 

3. Gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 

mazeretsiz olarak baĢvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz 

baĢlamayanlar atama iĢleminden sarfınazar etmiĢ sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmıĢ hak 

sayılmaz. 

Atamaları yapılanların görevlerine baĢlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 

Ġlan olunur. 10083/1-1 
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi 

Başkanlığından:  

Ankara BüyükĢehir Belediye Encümenince yapılan görüĢmelerde, Ankara Ġli, Altındağ 

Ġlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesinde kalan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile 

5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Encümeninin 09.11.2017 tarih ve 1180 ve 1181 sayılı kararları ile 

onaylanmıĢtır. 20.11.2017 tarihinde mesai baĢlangıcında ilanına çıkarılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 

 

Metruk Yapılar: 

NO SAHĠBĠ BĠNA ADRESĠ 

  1 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Büyük Sanayi; Söğütlük Sokak NO: 3 

Altındağ/ANKARA 

  2 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Büyük Sanayi; Söğütlük Sokak NO: 5 

Altındağ/ANKARA 

  3 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Büyük Sanayi; Söğütlük Sokak NO: 9 

Altındağ/ANKARA 

  4 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Büyük Sanayi; Söğütlük Sokak NO: 10 

Altındağ/ANKARA 

  5 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Büyük Sanayi; Söğütlük Sokak NO: 11 

Altındağ/ANKARA 

  6 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Büyük Sanayi; Söğütlük Sokak NO: 12 

Altındağ/ANKARA 

  7 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Büyük Sanayi; Söğütlük Sokak NO: 13 

Altındağ/ANKARA 

  8 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Büyük Sanayi; Söğütlük Sokak NO: 14 

Altındağ/ANKARA 

  9 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 594. Sokak NO: 19 Altındağ/ 

ANKARA 

10 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 594. Sokak NO: 24 Altındağ/ 

ANKARA 

11 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 594. Sokak NO: 27 Altındağ/ 

ANKARA 

12 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 595. Sokak NO: 22 Altındağ/ 

ANKARA 

13 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 595. Sokak NO: 23 Altındağ/ 

ANKARA 

14 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 595. Sokak NO: 24 Altındağ/ 

ANKARA 

15 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 595. Sokak NO: 25 Altındağ/ 

ANKARA 

16 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 595. Sokak NO: 31 Altındağ/ 

ANKARA 

17 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 595. Sokak NO: 39 Altındağ/ 

ANKARA 

18 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 595. Sokak NO: 40 Altındağ/ 

ANKARA 
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NO SAHĠBĠ BĠNA ADRESĠ 

19 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 596. Sokak NO: 24 Altındağ/ 

ANKARA 

20 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 596. Sokak NO: 26 Altındağ/ 

ANKARA 

21 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi; 596. Sokak NO: 30 Altındağ/ 

ANKARA 

22 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Anafartalar Mahallesi Yeni Sanayi Tunç Caddesi NO: 11 Altındağ/ 

ANKARA 

23 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Anafartalar Mahallesi Yeni Sanayi Tunç Caddesi NO: 15 Altındağ/ 

ANKARA 

24 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Anafartalar Mahallesi Yeni Sanayi Tunç Caddesi NO: 17 Altındağ/ 

ANKARA 

25 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Anafartalar Mahallesi Yeni Sanayi Demir Caddesi NO: 4 Altındağ/ 

ANKARA 

26 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Anafartalar Mahallesi Yeni Sanayi Demir Caddesi NO: 10 Altındağ/ 

ANKARA 

27 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı NO: 39 Altındağ/ 

ANKARA 

28 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Antalya Caddesi NO: 27 Altındağ/ 

ANKARA 

29 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Antalya Caddesi NO: 27/A Altındağ/ 

ANKARA 

30 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 

Zübeyde Hanım Mahallesi Antalya Caddesi NO: 27/B Altındağ/ 

ANKARA 

31 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 27. Cadde NO: 21 Altındağ/ANKARA 

32 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 27. Cadde NO: 23 Altındağ/ANKARA 

33 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 27. Cadde NO: 26 Altındağ/ANKARA 

34 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 27. Cadde NO: 28 Altındağ/ANKARA 

35 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 594. Sokak NO: 39 Altındağ/ANKARA 

36 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 596. Sokak NO: 46 Altındağ/ANKARA 

37 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 596. Sokak NO: 47 Altındağ/ANKARA 

38 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 596. Sokak NO: 48 Altındağ/ANKARA 

39 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 596. Sokak NO: 50 Altındağ/ANKARA 

40 
Malik Tespiti 

Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 597. Sokak NO: 27 Altındağ/ANKARA 

 10093/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul, 28/09/2017 tarihli ve 7312-25 sayılı Kararıyla; ―Çakaldere Köyü No.131 (Pafta:- 

Ada:- Parsel:522) Ceyhan/Adana‖ adresinde, 21.12.2012 tarih ve BAY/939-82/31918 sayılı 

bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren (lisansı 30/04/2014 tarih ve 15320 sayılı karar ile 

sonlandırılmıĢtır.) Egeberk ĠnĢaat Madencilik Petrol Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin 

akaryakıt istasyonunda 20.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili bayinin 

sözleĢmeli dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi ve 

otomasyon sistemi dıĢında akaryakıt satıĢı gerçekleĢtirmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun "Ġdari Yaptırımlar" baĢlıklı 20’nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Egeberk ĠnĢaat Madencilik Petrol Sanayi Ve 

Ticaret Limited ġirketi nezdinde 22/05/2017 tarih ve 23170 sayılı BaĢkanlık Olur’u kapsamında 

hazırlanan 23/05/2017 tarihli ve 655 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı 

değerlendirmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan Egeberk ĠnĢaat Madencilik Petrol Sanayi Ve 

Ticaret Limited ġirketi hakkında, dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası 

gereğince 70.000,-TL tutarında, istasyon otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon 

sistemi dıĢında akaryakıt satıĢı gerçekleĢtirmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 70.000,-TL tutarında 

olmak üzere toplam 140.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 140.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10063/1/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurul’unun 12.10.2017 tarih ve 7348-5 sayılı Kararı ile, 

DAĞ/5729-3/35880 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Tripet Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Anonim 

ġirketi’nin uzaktan eriĢim sistemini Kuruma açma yükümlülüğünü yerine getirmemiĢ olduğunun 

tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7’nci maddesinin altıncı fıkrası ve aynı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırı olması sebebiyle lisans sahibi 

hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt 

bendi ile "Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ" uyarınca belirlenen 1.026.994, -TL. tutarında idari para cezası 

uygulanmasını; bunun yanı sıra, lisans sahibine tanınan 15 günlük süre içerisinde söz konusu 

sistemi Kuruma açmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de, 5015 

sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle 



20 Kasım 2017 – Sayı : 30246 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca piyasa faaliyetinin 30 gün süreyle geçici olarak 

durdurulmasını kararlaĢtırılmıĢtır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.026.994, -TL. tutarındaki idari para cezasının, 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21’inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10063/2/1-1 

————— 

10.10.2017 tarih ve 42424 sayılı Makam oluru; 29/09/2015 tarihinde 26.07.2011 tarih ve 

LPG-BAY/941-54/11905 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi ÖZ-AYDINLAR PETROL 

ĠNġAAT NAKLĠYE TEMĠZLĠK TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ'nin " 

Sivas Yolu Üzeri Gökçeköy Mevkii - TOKAT " adresinde yapılan denetimlerde LPG Sorumlu 

Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen 

nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5307 sayılı 

Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 Ġnci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri, ve 10.10.2017 tarih ve 42424 sayılı 

Makam oluru uyarınca ġirketiniz hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 

17’nci maddesi uyarınca yazımız ekindedir (EK:1). 

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 inci 

maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci 

maddesi hükümleri uyarınca 10.10.2017 tarih ve 42424 sayılı Makam oluru kapsamındaki 

soruĢturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 17/10/2017-1209 sayılı 

SoruĢturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın 

Ticaret Sicilinde Kayıtlı adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22’inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,(Varsa denetim tarihinden önceki tarihli 

Sorumlu Müdür Belgesi ile birlikte) hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği 

hususu da belirtilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  10063/3/1-1 
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Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin Siirt Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 

Adı Siirt Üniversitesi Ġl/Ġlçe Merkez 

Adresi Kezer YerleĢkesi Tel-Faks 0(484) 212 11 11 - 0(484) 223 19 98 

Posta Kodu 56100 E-Mail imid@siirt.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Mehmet Ercan TOKGÖZ  

Adresi 
Bahçelievler Mah. A. Gaffar 

Okkan Cad. No: 32 Merkez/SĠĠRT 
 

T.C. Kimlik No 44995291104  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No 2537  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) Kurum Ġhalelerinden (X) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10031/1-1 
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 05/04/2017 tarih ve 192 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen, 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 10/08/2017 tarih ve 1570 sayılı kararı ile tadilen onanan 

Etimesgut Ġlçesi, Oğuzlar Mahallesi imarın 47934 ada 1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 20/11/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 10101/1-1 

—— • —— 
Okan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri 

alınacaktır. 

Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların; baĢvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiĢi, 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik 

Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil baĢarı belgesi ile 

ÇalıĢma/Emeklilik Belgesini içeren baĢvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiĢ ve eserlerini içeren 6 

(altı) adet CD’yi Rektörlük Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların; baĢvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiĢi, 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve 

Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil baĢarı belgesi ile 

ÇalıĢma/Emeklilik Belgesini içeren baĢvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiĢ ve eserlerini içeren 4 

(dört) adet CD’yi Rektörlük Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. 

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beĢ) gün içerisinde, Ģahsen veya 

posta yoluyla baĢvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan baĢvurular geçerli kabul 

edilmeyecektir. Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / ĠSTANBUL 

Ġlan BaĢlama-BitiĢ Tarihi: 20 Kasım - 4 Aralık 2017 

 

Birim 

Bölüm/Prog./ 

Anabilim Dalı Unvan Kadro Özel ġartlar 

ĠĢletme ve 

Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 

ĠĢletme Prof. Dr. 1 

ĠĢletme Alanında 

Doçent veya Profesör 

olmak 

ĠĢletme ve 

Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 

ĠĢletme (Ġngilizce) Doç. Dr 1 
ĠĢletme Alanında 

Doçent olmak 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Sosyal Hizmetler Prof. Dr. 1 

Sosyal Hizmetler 

Alanında Doçent veya 

Profesör olmak 
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Birim 

Bölüm/Prog./ 

Anabilim Dalı Unvan Kadro Özel ġartlar 

Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Prof. Dr. 1* 
Alanında Doçent veya 

Profesör olmak 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Doçent 1** Alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi 
Kalp ve Damar 

Cerrahisi 
Prof. Dr. 1** 

Alanında Doçent veya 

Profesör olmak 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Ġngilizce 

Mütercim - 

Tercümanlık 

Doçent 1 Alanında Doçent olmak 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Arapça 

Mütercim- 

Tercümanlık 

Prof. Dr. 1 
Alanında Doçent veya 

Profesör olmak 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Arapça 

Mütercim- 

Tercümanlık 

Doçent 1 Alanında Doçent olmak 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Çince Mütercim- 

Tercümanlık 
Prof. Dr. 1 

Alanında Doçent veya 

Profesör olmak 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Çince Mütercim - 

Tercümanlık 
Doçent 1 Alanında Doçent olmak 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Sosyoloji Doçent 1 Alanında Doçent olmak 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Psikoloji Prof. Dr. 1 

Alanında Doçent veya 

Profesör olmak 

DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 
Ortodonti Doçent 1 Alanında Doçent olmak 

DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 
Pedodonti Doçent 1 Alanında Doçent olmak 

 

**Türkçe Tıp 

*Ġngilizce Tıp 10103/1-1 
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre aĢağıda belirtilen bölümlere karĢılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri 

alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup baĢvurular Üniversite 

Rektörlüğü’ne Ģahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak 

baĢvurular kabul edilmeyecektir.) 
 

Fakülte Bölüm 

Öğretim 

Üyesi Alanı 

Ek 

Açıklamalar 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

ĠĢletme 

Bölümü 
1 

Doktora Derecesini, ―Üretim 

Yönetimi ve Pazarlama‖ veya 

―Pazarlama‖ Alanından AlmıĢ 

Olması, Pazarlama Bilim Alanında 

Akademik ÇalıĢmalarda BulunmuĢ 

Olması. 

Yardımcı 

Doçent 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

ĠĢletme 

Bölümü 
1 

Doktora Derecesini, ―Muhasebe ve 

Finansman‖ veya ―Finans‖ 

Alanından AlmıĢ Olması, Finans 

Bilim Alanında Akademik 

ÇalıĢmalarda BulunmuĢ Olması. 

Yardımcı 

Doçent 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Ġktisat 

Bölümü 
1 

Doktora Derecesini ―Ġktisat‖ 

Alanından AlmıĢ Olması, Tercihen 

―Ġktisat‖ Lisans Derecesine Sahip, 

Ġktisat Bilim Alanında Akademik 

ÇalıĢmalarda BulunmuĢ Olması. 

Yardımcı 

Doçent 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

GiriĢimcilik 

Bölümü 
1 

Doktora Derecesini, "Yönetim 

Organizasyon" Alanından AlmıĢ 

Olması, Kurumsal Yönetim ve Aile 

ĠĢletmeleri Alanlarında ÇalıĢmalarda 

BulunmuĢ Olması. 

Yardımcı 

Doçent 

 

ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

Adres : Ġstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu 

  Ataköy YerleĢkesi 

  E-5 Karayolu üzeri   34156 

  Bakırköy/Ġstanbul 

Tel. : 0212 498 41 41 
E-mail : ik@iku.edu.tr 10024/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Altınbaş Üniversitesi Doğal Ürünler Araştırma ve Geliştirme Merkezi Yönetmeliği

— Gazi Üniversitesi Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programı Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil

Öğretimi ve Yabancı Dille 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.


