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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin ders muafiyet talepleri programa kayıt oldukları ilk yarıyılın başında

ilgili anabilim/anasanat dalı koordinatörü önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile so-

nuçlandırılır. Muaf tutulacak derslerin sayısı en fazla dört derstir. Muaf tutulan derslerin kre-

dilerinin toplamı başvurulan programın kredili derslerinin kredisinin en fazla %50’si kadar ola-

bilir. Muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00’ten

az olamaz. Yüksek lisans programlarında muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin harf notu en

az C veya eşdeğeri, doktora programlarında muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin harf notu

en az B veya eşdeğeri olmalıdır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2018-2019 akademik yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2016 29875



Dokuz  Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2011 tarihli ve 28023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz

Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin

üçüncü fıkrasının (ç) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde notların ilan edildiği tarihten itibaren, bir

ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 30/A maddesi başlığıyla birlikte eklenmiştir.

“Başvuru usulü

MADDE 30/A – (1) Öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine göre  yapacağı başvu-

ruları, öncelikle şahsen veya yasal temsilcileri aracılığıyla yapması gerekir. Zorunlu hallerde

posta yoluyla da başvuru yapılabilir. Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, imzanın

ilgiliye veya yasal temsilcisine ait olduğunun noterlikçe veya başvuru yurt dışından yapılıyorsa

Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışı temsilciliklerinin yetkili birimlerince onaylanması gerekir.

Tutukluluk ve hükümlülük hallerinde resmi makamlardan alınan üst yazı ekinde gönderilen

başvurular için ayrıca imza onayı gerekmez.

(2) Posta yolu ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir yarıyıl süreli ara verme izni, izin verildiği yarıyılın başlangıcından yarıyıl sonu bütünleme

sınavlarının bittiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/8/2011 28023

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/9/2011 28065

2- 13/8/2012 28383

3- 25/11/2015 29543

4- 17/4/2016 29687

5- 30/5/2016 29727
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Siirt Üniversitesinden:
SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Siirt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-

tülen lisansüstü öğrenci kabulü ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzen-
lemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Siirt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, dok-
tora ve sanatta yeterlik programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri

tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, enstitülerce ilan edilen eğitim döne-
mini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden

enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,
d) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı: Anabilim/anasanat dalı başkanlığını,
e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim/anasanat dalı kurulunu,
f) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygu-

lama yapan akademik birimi,
g) Bütünleştirilmiş doktora/sanatta yeterlik programı: Lisans derecesine dayalı olarak

yürütülen doktora/sanatta yeterlik programını,
ğ) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen

bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,
h) Enstitü: Siirt Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitü-

leri,
ı) Enstitü kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim ve

anasanat dalları başkanlarından oluşan enstitü kurulunu,
i) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve ens-

titü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan enstitü yönetim kurulu-
nu,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
l) Program: Enstitü anabilim/anasanat dallarında yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans,

doktora/sanatta yeterlik eğitim-öğretimini,
m) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,
n) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,
o) Tez: Yüksek lisans, doktora tezi ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,
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ö) Uzmanlık alan dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanları tarafından
bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yete-
neğinin kazandırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülebil-
mesi için verilen ve kredisiz kabul edilen teorik dersi,

p) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ş) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
t) Zorunlu ders: Lisansüstü programın eğitim planında yer alan tüm öğrencilerin alması

ve başarısız olduğunda tekrarlaması gereken dersi/dersleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Lisansüstü program ve ders açılması
MADDE 4 – (1) Yeni bir lisansüstü program; anabilim/anasanat dalı kurulu kararı, ens-

titü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılır.
(2) Anabilim/anasanat dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri

enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.
(3) Anabilim/anasanat kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile diğer yurt

içi/yurt dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak ortak prog-
ramlar açılabilir. Ortak programlar, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile uygulamaya koyulur.
Ortak programlar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-
retim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programla-
rına Dair Yönetmelik ve 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yabancı dilde lisansüstü programlar YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK'ün onayı ile açılabilir.

(5) Lisansüstü programların ders planları, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi,
enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile uygulamaya konulur.

(6) Lisansüstü programlarda hangi derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim
üyeleri tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim
kurulu tarafından belirlenir.

(7) Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı ad ve içerikte ders açılamaz.
(8) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Bun-

ların süresi ve şekli, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.
Bilimsel hazırlık programları
MADDE 5 – (1) Bilimsel hazırlık programı, lisans veya yüksek lisans derecesini, baş-

vurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilerle,
lisans veya yüksek lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış
olan yüksek lisans ve doktora adaylarına uygulanan bir uyum programıdır.

(2) Bu programa alınacak öğrenciler; enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafın-
dan, adayların izledikleri lisans veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.
Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bir takvim yılı içerisinde verilen en az 8, en fazla
24 ders kredisinden veya karşılıkları olan AKTS kredi yüklerinden oluşan dersleri almak zo-
rundadır.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin bilimsel ha-
zırlık derslerini lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrencileri lisans ve/veya yüksek lisans sevi-
yesindeki derslerden alır. Bu dersler yüksek lisans/doktora programında alınması gereken ders-
lerin yerine geçemez.
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(4) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için ge-
rekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez. Ancak, bi-
limsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim/anasanat dalı ku-
rulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de ala-
bilir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, en fazla iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora prog-
ramı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Enstitüler bünyesinde mevcut programlara alan dışı olarak öğrenci alınması halinde
de en az bir yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Öğretim dili
MADDE 6 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, anabilim/anasanat dalı

başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile yabancı
dilde programlar açılabilir. Tez/sanat çalışması öğrenim görülen program dilinde yazılır ve su-
nulur.

(2) Yabancı uyruklu ve/veya yurt dışı üniversitelerle ikili işbirliği/protokol kapsamın-
daki öğrencilerin talebi, danışmanın uygunluk görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun ka-
rarıyla İngilizce veya Senato kararıyla farklı bir dilde de yazılabilir ve sunulabilir.

(3) Anabilim dallarında yabancı dil hazırlık sınıfları açılabilir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Özel öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini

artırmak amacıyla yüksek lisans programına, yüksek lisans mezunları doktora/sanatta yeterlik
programına özel öğrenci statüsünde devam edebilirler.

b) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim ol-
mayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

c) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı özel öğrenci kontenjanını, lisansüstü kontenjan-
larıyla birlikte önerebilir. Başvurunun kontenjanı aşması halinde not ortalamasına göre sıralama
yapılır.

ç) Başvurular, her yarıyıl için belirlenen kayıt yenileme süresi içinde enstitü müdürlü-
ğüne yapılır.

d) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen
adaylar, ilgili mevzuat hükümlerine göre ikinci öğretim öğrencileri için kredi başına belirlenen
öğrenim ücretinin alacakları derslerin kredisinin çarpımı ile belirlenen öğrenim ücretini öder-
ler.

e) Özel öğrenci statüsüyle bir dönemde en fazla iki derse devam edilebilir.
f) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
g) En fazla iki yarıyıl ara vermek kaydıyla başvuru koşullarını sağlayarak ilgili lisans-

üstü programa kabul edilmeleri durumunda, öğrencinin başvurusu üzerine anabilim/anasanat
dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla özel öğrencilik sırasında alınan
derslerden muaf sayılabilir. Ancak, bu muafiyet kabul edilen programda alınması gereken top-
lam kredi saatinin %50’sini geçemez.

Yatay geçişle öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin

programları, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla
belirlenerek ilan edilir.

(2) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en
az bir yarıyıl öğrenim görmüş, başarılı olmuş ve 12 kredilik ders almış olan öğrenciler, geçiş
yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış olanlar, Üniversitede
yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.
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(3) Anabilim/anasanat başkanlığı tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin
kabulü ve intibakları anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kara-
rıyla kesinleşir.

(4) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin azami süresi hesaplanırken, daha
önce kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre de dikkate alınır.

Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 9 – (1) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına ge-

çiş kontenjanları anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kara-
rıyla belirlenerek ilan edilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak is-
teyen öğrenciler, tezli yüksek lisans programı için Senato tarafından belirlenen şartları yerine
getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş için en az
bir yarıyılını tamamlamış olması ve başvuruların en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar yapıl-
ması gerekir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla
tezli yüksek lisans programlarındaki derslerin yerine sayılabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapan
öğrenciler, tezli yüksek lisans programından en az üç ders almak zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjanlar, Lisansüstü Programlara Başvuru, Değerlendirme ve Kayıtlar

Kontenjanlar
MADDE 10 – (1) Enstitülerde yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına

öğrenci alınıp alınmayacağına, anabilim/anasanat dalının özelliğine bağlı olarak ön koşulların
belirlenmesine ve alınacak Türk ve yabancı uyruklu öğrenci sayısına anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla karar verilir.

Duyuru ve başvuru
MADDE 11 – (1) Enstitülerin kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik

programları, kontenjanlar, başvuru ve kayıt için gerekli belgeler, sınav ve kayıt tarihleri ile
diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. İlanlar programların açılması halinde her dönem başında
verilir.

(2) Lisansüstü programlara hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olan-
ların başvurabileceği anabilim dalı önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve gerek görülmesi
durumunda Senato tarafından belirlenebilir.

(3) Kesin kayıtta istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Başvurular sadece elektronik ortamda enstitüye yapılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, lisansüstü programlara başvuru koşullarını
sağlayan aday, girmek istediği yalnızca bir programa başvurabilir. Gerçek dışı beyanda bulu-
nanların başvuruları iptal edilir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru
MADDE 12 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruya ilişkin esaslar

şunlardır:
a) Adaylar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ve enstitü yönetim kurulu tarafından

onaylanan bir bilim ya da sanat dalında lisans derecesine sahip olmak zorundadır.
b) Tezli yüksek lisansta adayların ALES veya eşdeğeri sınavından YÖK tarafından be-

lirlenen en az 55 puan türünden az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını
almış olmaları koşulu aranır.

c) En az 55 ALES puan şartını sağlayan, bir lisansüstü programı tamamlayan ve yeniden
başka bir lisansüstü programa başlamak isteyen öğrencilerden mezuniyet tarihinden sonra en
fazla bir yarıyıl ara vermek şartıyla başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.
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ç) ALES belgesi geçerlilik süresi içinde olmalıdır.
d) Sağlık Bilimleri Enstitüsü hariç, adaylardan lisans derecesi ile doktoraya başvuran-

ların lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 puan veya 4,00 üzerinden en
az 3,00 puan, yüksek lisans derecesi ile doktoraya başvuranların yüksek lisans mezuniyet not
ortalamasının 100 üzerinden en az 75 puan veya 4,00 üzerinden en az 2,50 puan olması gere-
kir.

e) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil aranıp aranmayacağı, aranacaksa han-
gi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, programı açan anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi
üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak Senatonun onayı ile kesinleşir ve
ilan edilir. Adaylar, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından Senatonun belirlediği puanı almak zorunda-
dır.

f) Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.
g) Enstitüler için yüksek lisans bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan programlarda öğ-

renim görecek öğrenciler, yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından
100 üzerinden en az 80 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavından eşdeğer puanı almak zorundadırlar.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru
MADDE 13 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için aranan

şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Tezli yüksek lisans diploması, bütünleştirilmiş doktora/sanatta yeterlik programında

lisans diplomasına sahip olmak gerekir.
b) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezu-

niyet not ortalamasının 100 üzerinden 80 puan veya 4,00 tam puan üzerinden en az 3,50 puan
veya eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

c) Lisans veya tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış adayların
YÖK denklik belgesi almaları gerekir.

ç) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar da-
lında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak gerekir.

d) ALES veya eşdeğeri sınavından, YÖK tarafından belirlenen en az 55 puandan az ol-
mamak üzere, Senato tarafından belirlenen puana sahip olmak gerekir.

e) ALES belgesi geçerlilik süresi içinde olmalıdır.
f) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların, ALES’ten başvurduğu prog-

ramın puan türünde 100 üzerinden 80 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen
ALES puanını almış olmaları gerekir.

g) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuarın enstitülerdeki anasanat dallarına öğrenci
kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES koşulu ve taban puanı belirle-
nebilir.

ğ) Sanatta yeterlik programına güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuar mezunları ile
diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde başvuran adayların ALES
sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel
puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına
sahip olmaları gerekir.

h) Adaylar, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınav-
larından İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca,
Farsça dillerinin birinden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edile-
bilirler. Gerekirse girilecek programların özelliklerine göre bu asgari puanların yükseltilmesine
Senato tarafından karar verilebilir.
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ı) Doktora bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanların; öğrenim görecekleri yabancı dil-
de, YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 80 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alması zorunludur.

Lisansüstü başvurularının değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Değerlendirmede; ALES puanının %60'ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının %40'ı

alınarak başarı puanı hesaplanır. Enstitülere göre başarı puanı hesaplanmasında Fen Bilimleri
Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü için 55, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Yaşayan Diller
Enstitüsü için 60 ve üzerinde puan alan adaylar, ilan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday
belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve vete-
riner fakülteleri lisans diplomasına, diğer fakülte mezunlarının ise lisans veya yüksek lisans
diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanı-
lan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

c) Yüksek lisans derecesi ile başvuranların; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet
not ortalamasının %10’u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15'i (hazırlık sınıfları
hariç öğretim süresi en az 10 yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri
yüksek lisans diplomasına sahip olanlar için mezuniyet not ortalamalarının %25’i esas alınarak)
ve YDS/YÖKDİL veya eşdeğer yabancı dil notunun %25’i toplanarak başarı puanı hesaplanır.
Enstitülere göre başarı puanı hesaplanmasında Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ile Yaşayan
Diller Enstitüsü için 65 ve üzerinde başarı puanına sahip olan adaylar, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
için ise asgari başarı puanı aranmaksızın adaylar sıralamaya tabi tutulurlar. İlan edilen kontenjan
kadar asıl ve yedek aday belirlenir.

(2) Üniversiteye özel antlaşmalar kapsamında alınacak olan yabancı uyruklu öğrenciler
hariç, Enstitüler; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, Türk ve yabancı uy-
ruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli şartları ve belgeleri, son başvuru tarihini ve
diğer hususları ilanla duyururlar.

(3) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES
veya eşdeğeri sınav notu veya lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması veya yabancı dil
sınav puanı yüksek olanlar tercih edilir.

(4) Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.
Sonuçların ilanı ve kayıt
MADDE 15 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi sonucu başarılı olan adayların sayısı

ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek başarı notu alandan başlayarak enstitü yönetim
kurulu tarafından belirlenen en düşük başarı puanına kadar sıralama yapılır ve kontenjan sayısı
kadar aday lisansüstü programa kabul edilir. Başarı notları aynı olan adaylar arasında sıralama
yapılması gerektiğinde mezuniyet notu esas alınır. Başarılı olan asıl adaylar ve varsa yedekleri
enstitü yönetim kurulu kararı ile enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Sonuçların ilanından sonra sonuçlara yönelik maddi hataları içeren itirazların ilanı
takip eden üç iş günü içinde yapılması gerekir. İtiraz süresi sonunda sonuçlar enstitü yönetim
kurulu kararıyla kesinleşir.

(3) Lisansüstü programları kazanan adayların, enstitü yönetim kurulunca belirlenen ta-
rihler arasında belirlenen belgelerle birlikte enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmaları
gerekir. Belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırmayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.
Kayıtların adaylar tarafından şahsen yaptırılması gerekir. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş
belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıt işlemleri kayıt
tarihi itibarıyla iptal edilir.
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Kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) Dönem projesi/tez aşamasında olanlar dahil olmak üzere bütün öğ-

rencilerin Senato tarafından her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde
kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Kayıtlarını yenilemeyenler derslere devam edemez, sınavlara
giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Öğrenciler, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez
dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Kayıt yenileme tarihinde katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü öğrencilerin,
kayıt yenileme süresi içinde katkı payını/öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Kayıtlarını yeni-
lemeyenler derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yarar-
lanamazlar.

(4) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan zamanında derse
kaydını yaptırmayan öğrencinin o yarıyılı öğrenim süresinden sayılır.

(5) Mazeretsiz iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin danışmanlığı düşürülür. Ye-
niden ders kaydı yapması durumunda anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla yeniden danışman atanır.

(6) Öğrencinin dilekçe ile başvurması halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı
olduğu programla ilişiği kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Uyruklu Adayların Lisansüstü Programlara Başvurusu

Kontenjan
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara alınacak olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı

ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Başvuru ve başvuruda istenen belgeler
MADDE 18 – (1) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun

lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar Üniversite tarafından ilan edilen bel-
geleri ve başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını online olarak yapabilirler. Online
başvuruda bilgilerini yanlış ya da hatalı girmiş adayların başvuruları geçersiz sayılır ve yedek
aday değerlendirmeye alınır.

(2) ALES ya da eşdeğerliği kabul edilen GRE (Graduate Record Examination) veya
GMAT (Graduate Management Admission Test) sonuç belgelerinden herhangi birine sahip ol-
mayan adayın, öğrenciliğe kabul edildiği durumda lisansüstü eğitimini tamamlayana kadar
ALES sınavına girmesi zorunludur.

(3) Eğitim dili Türkçe’dir. Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü öğretimlerine baş-
layabilmeleri için Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.
Bu sınavda başarısız olan adaylar TÖMER tarafından en az bir yıl (iki yarıyıl) ve en fazla iki
yıl (dört yarıyıl) Türkçe eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içerisinde TÖMER tarafından yapılan
sınavlarda B2, C1 veya C2 düzeyinde belge alanlar, Lisansüstü öğretimlerine takip eden yarı-
yıldan itibaren başlarlar.

(4) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenci-
lerden Türkçe dil şartı aranmaz.

(5) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları mensubu öğrencilerden Türkiye Cum-
huriyeti Tarafından Verilen Yükseköğretim Bursları alan ve Üniversitenin lisansüstü program-
larında öğrenim görmek isteyenlerden Türkçe bilenler doğrudan, Türkçe bilmeyenler ise TÖMER
tarafından yapılan sınavlarda B2, C1 veya C2 düzeyinde belge alanlar, Lisansüstü öğretimlerine
takip eden yarıyıldan itibaren başlarlar.
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(6) Doktora programlarına başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylardan, İngilizce, Al-
manca veya Fransızca dillerinden herhangi birine ait YÖKDİL/YDS’den 100 üzerinden en az
55 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir
puan almış olmak şartı aranır. Bu belgelerden herhangi birine sahip olmayan adaylar, ders aşa-
ması bitinceye kadar aranılan dil şartını sağlamak zorundadır.

(7) Yabancı Dil programlarında öğrenime başlanabilmesi için ilgili dil puanı olarak 100
üzerinden en az 70 puan istenir. Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan eşdeğer
bir puan almış olmak şartı aranır. Türkçe yeterlik şartı aranmaz.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ana-

bilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilerek sonuçlar en geç beş gün içinde ilgili enstitü
müdürlüğüne bildirilir ve yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulleri enstitü yönetim kurulu
kararı ile kesinleşir.

(2) Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olduğunu belge-
leyerek lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, kontenjan dışından enstitü yönetim
kurulu kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilirler.

(3) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek
için başvuran adaylar, kontenjan dışında ilgili anabilim dalı başkanlığı görüşü, enstitü yönetim
kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler. Ancak yabancı uyruklu ve/veya yurt dışı üni-
versitelerle ikili işbirliği/protokol kapsamındaki öğrencilerin talebi, danışmanın uygunluk gö-
rüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla İngilizce veya Senato kararıyla farklı bir
dilde de yazılabilir ve sunulabilir.

(4) İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Bakanlar Kurulu Kararı çer-
çevesinde belirlenen harç ödemelerini yapmakla yükümlüdür.

Sonuçların duyurulması ve kesin kayıt
MADDE 20 – (1) Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili enstitünün internet say-

fasında duyurulur.
(2) Kayıtlar, ilgili enstitünün internet sayfasında ilan edilen akademik takvimde belir-

tilen kayıt tarihleri arasında, aşağıda istenen belgeleri ilgili enstitünün öğrenci işlerine getirerek
kesin kayıtlarını yaptırırlar. Adaylar kesin kayıt esnasında belgelerin aslını ibraz etmek zorun-
dadır.

(3) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:
a) YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı ve

onaylı Türkçe çevirisi,
b) Not durum belgesi (transkript) aslı ve onaylı Türkçe çevirisi,
c) Süresi dolmamış pasaportun onaylı sureti,
ç) Öğrenim amaçlı ikamet belgesi,
d) Son altı ay içinde çekilmiş altı adet fotoğraf,
e) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge,
f) Burs alan öğrenciler için burs aldığını gösterir belge,
g) Genel sağlık sigortasını gösterir belge.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Dersler
MADDE 21 – (1) Lisansüstü ders programı; enstitülerin anabilim/anasanat dallarında

açılan zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Ders planlarında yer alacak zorunlu ve seçmeli
derslerin oranı, planlanması ve bunların programdaki yerlerinin belirlenmesi anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla kesinleşir. Öğrenci
isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için bir seçmeli dersini alan dışından da alabilir.
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(2) Uzmanlık alan dersi, enstitü yönetim kurulunca tez danışmanı atandığı tarihten baş-
layarak, yüksek lisans programı öğrencileri için ayrı ve doktora programı öğrencileri için ayrı
olmak, tez danışmanı tarafından yürütülmek ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezu-
niyetine veya ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar sürdürülmek üzere, danışmanın
izinli, görevli ve raporlu olduğu tarihler dışında yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil tüm yıl boyunca
kesintisiz olarak devam etmek üzere açılır. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almak
zorundadır. Uzmanlık alan dersine ilişkin kapsam, süre ve diğer esaslar enstitü kurulunca ka-
rarlaştırılır. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan
dersleri ilk danışman tarafından yürütülür.

Devam zorunluluğu
MADDE 22 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik derslerde

%70, uygulamalı derslerde %80 devam etmiş olma şartı aranır. Bu şartı sağlamayan öğrenciler
sınava alınmaz ve öğrenciye D notu verilir.

Sınavlar
MADDE 23 – (1) Sınavlar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı olmak üzere iki türdür.
(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı; o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Sınav

biçimi, yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Yarıyıl sonu sınavına girmeye hakkı olduğu halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(3) Yarıyıl sonu sınavları için öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.
(4) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçları sınavların tamamlanma-

sını takip eden üç iş günü içinde ilan edilir ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile
enstitüye iletilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının kâğıtları, soru ve cevapları, sınav tuta-
nakları ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığınca beş iş günü içinde enstitüye gönderi-
lir.

(5) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya
ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, dersi açıldığı dönemde tekrarlar. Ancak
seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir dersi danışmanının
onayıyla seçebilir.

Derslerde başarının değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile ya-

rıyıl sonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır.
(2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu sınavlarında yüksek

lisans öğrencilerinin 100 üzerinden en az 70 puan, doktora öğrencileri için ise 100 üzerinden
en az 80 puan almaları ve başarı notunun yüksek lisans öğrencileri için 100 üzerinden en az 65
puan, doktora öğrencileri için ise 100 üzerinden en az 75 puan olması gerekir.

(3) 100’lük sisteme göre hesaplanan yarıyıl sonu başarı puanının dörtlük ve harflik sis-
teme göre karşılıkları ve başarı değerlendirmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
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(4) Harf notlarına ilişkin tanımlar şunlardır:
a) FF (Başarısız) notu; derse devam yükümlüğünü yerine getirip sınava girmeyen veya

sınavdan başarısız olan öğrenciye verilir.
b) G (Geçer) notu; kredisiz derslerini, tez çalışmasını ve dönem projesini başarıyla ta-

mamlayan öğrencilere verilir. Ortalamaya dâhil edilmez.
c) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışması ve dönem projesinden başarısız olan

öğrenciye verilir.
ç) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüğünü veya ders uygulamalarına ilişkin

koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D notu not ortalaması hesabına FF olarak dâhil
edilir.

d) M (Muaf) notu; öğrencilerin muaf olduğunu gösterir.
Kayıt dondurma
MADDE 25 – (1) Öğrencinin, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerinin varlığı

halinde enstitü yönetim kurulunca kaydının bir defada en çok iki yarıyıl dondurulmasına karar
verilebilir:

a) Sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti olmak.
b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğu-

racak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara vermiş olmak.
c) Doğal afetler nedeniyle öğrenime ara vermek zorunda kalmak.
ç) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut kayın hısımlarının acil hastalığı halinde ba-

kacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrenime ara vermek zorunda olduğunu bel-
gelendirmek.

d) Tecil hakkını kaybetmek veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınmak.
e) Tutukluluk hali oluşmak.
f) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya
Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali oluşmak.

g) Enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilecek diğer nedenler belirterek
başvuruda bulunmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenin kabul edilebilmesi için, bu nedenin
doğuşundan itibaren en geç on beş gün içinde enstitü müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.

(3) Aynı usul ve şartlarla kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.
(4) Kayıt dondurma süresi eğitim öğretim süresinden sayılmaz.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 26 – (1) Öğrenci, sınavların sayısal notlarındaki maddi hatanın düzeltilmesi

için sınav sonucunun ilanını takip eden üç iş günü içinde enstitüye yazılı olarak başvurabilir.
Bu başvuru anabilim/anasanat dalı aracılığı ile ilgili öğretim elemanına yeniden değerlendiril-
mek üzere iletilir. Değerlendirme sonucu enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile kesinleşir.

İlişik kesme
MADDE 27 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin enstitü yönetim kurulu ka-

rarıyla enstitü ile ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğ-

retimden çıkarma cezası almış olmak.
b) Enstitüye şahsen yazılı olarak başvuruda bulunarak ilişiğinin kesilmesini talep et-

mek.
c) Yatay geçiş yolu ile ayrılmak.
ç) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre ilişik kesme durumunda olmak.
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ALTINCI BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme
yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim
yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve
tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Seminer dersi uygulamalı (T=O, U=2) ve kredisiz olup, öğretim programlarının
ikinci yarıyılında verilir. Bu dersin öğretim ücreti, öğrenci sayısına bakılmaksızın haftada iki
uygulama ders saatidir.

(5) Yüksek lisans programlarına kayıtlı her öğrenci, bir kez seminer dersini almak ve
en az bir sunum yapmak zorundadır.

(6) Seminer dersinin sunumu; öğretim elemanları, lisansüstü programlardaki öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık bir ortamda, tarihi önceden ilan
edilerek sunulmak zorundadır.

(7) Seminer çalışması, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer çalışma-
sının metni ya da CD si, uygulama ve değerlendirme tutanağı, katılımcı listesi, seminer ilan
formu ile ilgili belgeler ilgili anabilim dalı tarafından düzenlenerek seminerin gerçekleştirildiği
tarihten en geç bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüklerine teslim edilir.

(8) Seminer sunum çalışması Senato tarafından belirlenen, enstitülerin lisansüstü tez
yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanır.

Süre
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı ve tez çalışması
MADDE 30 – (1) Her öğrenci için tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar;

öğrencinin danışmanıyla beraber belirleyeceği tez konusu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar yüksek lisans tez konusu/adı önerisi veya değişikliği anabilim dalı başkanlığı tarafından
enstitüye bildirilir. Tez danışmanı ile tez konusu önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile
kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri ara-
sından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Se-
nato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Ayrıca benzer çalışma ko-
nularında akademik çalışmaları ve ilgi alanı bulunan ancak lisansüstü programı bulunmayan
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anabilim dallarındaki öğretim üyelerine de danışmanlık ve ders açma hakkı, anabilim dalı/ana-
sanat başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla verilebilir. Tez çalışmasının
niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı,
Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli
talebinin anabilim dalı/anasanat kurulunun teklifi, enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi
halinde, öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(4) Tez aşamasında konu ve/veya ad değişikliği söz konusu olması halinde danışmanın
veya savunma sınavında ise jürisinin kararıyla belirlenen yeni tez konusu ve/veya adı ilgili
form doldurularak anabilim dalı başkanlığının teklifiyle enstitüye sunulur ve enstitü yönetim
kurulunca karara bağlanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 31 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanması aşağıda belirtilen şekilde yapı-

lır:
a) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato

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

b) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşünü, intihal raporunu ve tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze
ilişkin intihal raporunu kontrol ederek danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki veri-
lerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

c) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üni-
versite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması
durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

ç) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuarda tez çalış-
ması yazılı metin ve sanatsal performansa dayalı olarak değerlendirilir. Tez sınavı, öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak, izleyiciler soru soramaz. Sınavın tamamlanmasından sonra
jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı
verir. Bu karar, jüri üyelerinin kişisel raporları, jüri ortak raporu ve varsa diğer sınav evrakları
ile anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.

d) Sınav esnasında jürinin ortak kararı ile tez adı değişikliği önerisi var ise jüri tarafın-
dan tez adı değişikliği önerisine ilişkin form doldurularak diğer evrakları ile birlikte enstitüye
teslim edilir.

e) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
f) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

g) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, aynı anabilim dalında açılan
tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine
getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 32 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve
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tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve-
rilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha fazla uzatabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami öğrenim süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi tezin sınav jüri sınav komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrenciye mesleki konularda bilgi ka-

zandırarak, mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programını ta-
mamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksı-
zın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı ta-
mamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yap-
mak ve yarıyıl sonunda yazılı proje veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz
olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Bu programla ilgili devam, ders sınavları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders
tekrarı, kayıt silme gibi hususlar, tezli yüksek lisans programlarındaki esaslarla aynıdır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programı birinci ve ikinci öğretimde açılabilir.
Süre
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.

Danışman atanması
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine
sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma
MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı verilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları YÖK tarafından tezli

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

16 Nisan 2018 – Sayı : 30393                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 37 – (1) Doktora programının amaçları aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenciye ilgili alanda bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin

bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandır-
mak.

b) Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirmesi, yeni bir
bilimsel yöntem geliştirmesi veya bilinen bir yöntemin yeni bir alana uygulanması gibi özel-
liklerin en az birini yerine getirmesi gerekir.

Kapsam
MADDE 38 – (1) Doktora programının kapsamına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredi-
sinden oluşur.

b) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az
olmamak kaydıyla en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması olmak
üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Ayrıca doktora tezinden özgün bir makale
yayımlama zorunluluğu ile ilgili hangi nitelik ve sayıda olacağı husus, enstitü yönetim kurulu
tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

(2) Doktora dersleri, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora derslerinden yüksek lisans de-
recesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir. Bu dersler kredi yükünden sayılır.

(3) Lisans derecesiyle kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Yayın Kuralları ve Yayın Etiği
konularını içeren bir dersi almaları zorunludur.

(4) Tez savunmasına girmeden önce doktora süresi içerisinde birisi alan konularını, di-
ğeri tez konusunu içerecek şekilde en az iki adet seminer sunulması zorunludur.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 39 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu
süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az
genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora programı için kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı
olan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on
dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Tez danışmanı atanması
MADDE 40 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi Üni-

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

(2) Tez danışmanı, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri ara-
sından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Se-
nato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında
öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi
yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine
sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli
talebinin anabilim dalı/anasanat başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi
halinde, öğrenciye yeni bir danışman atanır.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında, öğrencinin bilimsel düşünme becerisi, bilimsel

yöntemleri özümseme seviyesi, bağımsız bir araştırmayı yürütebilmesine yönelik temel konular
ve kavramlar ile doktora yaptığı anabilim dalıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi
olup olmadığı sınanır.

(2) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra izleyen yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girebilir. Ancak yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci
en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna
kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından form ile önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş asıl, iki yedek jüri üyesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Sınav jürisinin, en az iki üyesi başka bir yükseköğretim kurumundan olmalıdır.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın
oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Anabilim/anasanat dalı baş-
kanlıklarının, yeterlik/ön yeterlik jüri önerilerini sınavdan bir ay önce enstitüye bildirmesi ge-
rekir. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanla-
rından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak izleyiciler soru soramaz. Sı-
navın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak adayın başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu kararın yer aldığı doktora yeterlik sınav sonuç tutanağı
ve sınav evrakları anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye ile-
tilir.

(4) Yeterlik sınavı, enstitü yönetim kurulu kararının anabilim dalına tebliğini izleyen
günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.

(5) Yeterlik sınavı bir bütün olup yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğ-
rencinin yazılı sınavdan başarılı sayılması için, sözlü sınavdan başarılı olması koşuluyla, 100
tam puan üzerinden en az 75 puan alması şarttır. Sözlü sınavda adaya yöneltilen sorular tutanak
altına alınır. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız
olan öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır.

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

(7) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
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(8) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, jürinin önerip enstitü yönetim kurulu ile kesinleşen dersleri başar-
mak zorundadır.

(9) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Belirtilen sürelerde yeterlik dönemine kayıt yaptırmayan veya sınava gir-
meyen öğrenci enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmadığı takdirde başa-
rısız sayılır. Enstitü yönetim kurulunca mazeretleri kabul edilenlere yeni sınav hakkı verilir.

(10) Öğrenci, beşinci fıkraya aykırı olmamak koşuluyla, yeterlik sınavına ilk girişi, ma-
zeretsiz olarak ve bir defaya mahsus, dönem başında enstitü yönetimine yazılı başvuru yaparak
erteleme talebinde bulunabilir. Ertelemenin kabul edilmesi ek bir dönem verilmesi anlamına
gelmez.

(11) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın önerisi, ana-

bilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde tez izleme ko-
mitesi oluşturulur. Danışmanın önerisiyle anabilim dalı başkanının teklifi arasında farklılık ol-
ması halinde anabilim dalı başkanlığının teklifine göre uygulamaya devam edilir.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez danışmanı dışındaki iki üye-
den biri aynı anabilim dalından, diğer üye ise farklı bir yükseköğretim kurumundan veya Üni-
versite içindeki farklı anabilim/anasanat dalı öğretim üyelerinden seçilir. Herhangi bir sebeple
komite üyelerinden birinin ayrılması halinde yeni bir üye atanır. Eğer varsa ikinci tez danışmanı
komite toplantılarına katılabilir. Ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın önerisi, ana-
bilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez izleme komitesi üyele-
rinde değişiklikler yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan

öğrenci; en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kap-
sayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez/sanatta ye-
terlik çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce ko-
mite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve tez/sanatta yeterlik çalış-
ması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir.
Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlı-
ğınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde doktora tez/sanatta yeterlik çalışması konusu önerisi
savunma ve değişikliğine ilişkin formu enstitüye iletilir.

(3) Tez/sanatta yeterlik çalışması konusu önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman
ve/veya tez/sanatta yeterlik çalışması konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni
bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci
üç ay içinde, danışman ve tez/sanatta yeterlik çalışması konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına alınır. Tez/sanatta yeterlik ça-
lışması önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(4) Tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi,
Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez
toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.
Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. Öğrencinin tez/sanatta yeterlik çalışması, komite tarafından başarılı veya başa-
rısız olarak belirlenir. Sonuç doktora tez izleme komitesi raporu ile anabilim dalı başkanlığı
tarafından enstitüye iletilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez ba-
şarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

(6) Tez/sanatta yeterlik çalışması aşamasında konu ve/veya ad değişikliği söz konusu
olması halinde tez izleme komitesinin önerisi ile yeni tez konusu ve/veya adı ilgili form dol-
durularak anabilim dalı başkanlığının teklifiyle enstitüye sunulur ve enstitü yönetim kurulunca
karara bağlanır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 44 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, elde ettiği so-

nuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşünü, intihal yazılım programı raporunu ve tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz
konusu teze ilişkin intihal raporunu kontrol ederek danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Ra-
pordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere
tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin/sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için en az üç tez
izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Adayın savunma sınavına alınabilmesi için tez/sanatta yeterlik çalışması konusu
veya anabilim/anasanat dalı programıyla ilgili özgün bir makalenin uluslararası indekslerde
taranan dergilerde yayımlanması ile ilgili hususlar enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(5) Doktora tez/sanatta yeterlik jürisi, danışman ve 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 öğ-
retim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ay-
rıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Enstitü, görevlendirme yazılarını ve tezleri/sanatta yeterlik çalışmalarını asıl ve ye-
dek jüri üyelerine, enstitü yönetim kurulu kararını anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderir.
Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Tezler/sanatta yeterlik çalışmaları, gö-
revlendirilen üyelere öğrenciler tarafından geciktirilmeksizin iletilir, dışarıdan görevlendiri-
lenlere ise posta yoluyla gönderilir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/sanatta yeterlik çalışmasının kendilerine teslim edildiği
tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez/sanatta yeterlik çalışması sınavına
alır. Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavı, tez/sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavı; öğretim eleman-
ları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortam-
larda gerçekleştirilir. Ancak, izleyiciler soru soramaz. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri,
izleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
Bu karar, jüri üyelerinin kişisel raporları ve jüri ortak raporu ve varsa diğer sınav evrakları ile
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez/sanatta yeterlik çalışması sınavını izleyen üç
gün içinde enstitüye iletilir.
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(8) Kabul edilen tezlere/sanatta yeterlik çalışmalarına ait metin çalışmasının tez/sanatta
yeterlik çalışması onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Olumsuz oy kullananlar
olumsuz görüşte olduklarını belirterek onay sayfasını imzalar.

(9) Sınav esnasında jürinin ortak kararı ile tez/sanatta yeterlik çalışması adı değişikliği
önerisi var ise jürice tez/sanatta yeterlik çalışması adı değişikliği önerisine ilişkin form doldu-
rularak diğer evrakları ile birlikte enstitüye teslim edilir.

(10) Tezi/sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi/sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı
ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi/sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savu-
nur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde/sanatta yeterlik ça-
lışmasında başarılı olamayanlar için talepleri halinde 39 uncu maddenin dördüncü fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 45 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

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

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

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-
zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eseri ortaya koymayı, mü-

zik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılık becerisi edinmeyi, bağımsız araş-
tırma yapmayı ve yeni sentezlere ulaşmayı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim
programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 krediden az ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla,
en az yedi ders, seminer, ön yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 kre-
diden az olmamak kaydıyla en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalış-
ması, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredi-
sinden oluşur. Ayrıca sanatta yeterlik tezinden özgün bir makale yayımlama veya performansa
dayalı sanatsal etkinlik yapmış olma ile ilgili hangi nitelik ve sayıda olacağı husus, ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.
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(4) Lisansüstü dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Se-
nato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yük-
sek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlen-
dirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken
referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-
rilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik programına yalnız ALES puanı ile de
öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer
puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile kon-
servatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri
uygulanır.

Süre
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek li-

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

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

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, kredili
derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde
başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları
yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 49 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

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

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

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 50 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

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

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

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-
susunda enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda
jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

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

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

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

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

malı sınav tarihidir.

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

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

ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci diploma almaya hak

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

Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,

öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği ke-

silir.

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

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

YÖK Başkanlığına gönderilir.

(4) Sanatta yeterlik çalışması, öğrenim görülen program dilinde yazılır ve sunulur.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Lisansüstü Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliği ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans

Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğ-

retim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu ka-

rarları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53 – (1) 21/7/2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı öncesinde lisansüstü prog-

ramlara kayıt yaptırmış olan öğrencilerin öğrenim süreleri, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının

başlangıcından itibaren hesaplanır.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Uşak Üniversitesinden:
UŞAK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygu-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez (UKÇAM): Uşak Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi, kadının sta-

tüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yö-
nelik olarak faaliyetlerde bulunmak, 

b) Üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin işbirliği ile kadın sorunlarının çözümüne
ilişkin çalışmalarda bulunmak, 

c) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incele-
meler yapmak ve etkinliklere katılmak. 

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her konuda araştırma, inceleme,

proje yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak, desteklemek,
b) Atatürk ilke ve inkılâpları ile kadınların kazanılmış haklarını ve çağdaş toplum bireyi

olmasını esas alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, semi-
nerler ve etkinlikler düzenlemek,
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c) Kadın sorunları ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak ve
işbirliği yapmak; kişi ve kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda incelemeler ve araştır-
malar yapmak, danışmanlık hizmeti sunmak,

ç) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi düzeyinde kadın sorunlarıyla
ilgili ders ve seminerler düzenlenmesini ve öğrencilerin bu konulara yöneltilmesini sağlayarak
eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek, danışmanlık
hizmeti sunmak,

d) Yayınlar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek, ayrıca kadın sorunları konusunda ki-
taplık ve arşiv oluşturmak,

e) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Danışma Kurulu.
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı
aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür
Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur. 

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasın-
dan iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. 

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği müdür yardım-
cısı Müdürlüğe vekâlet eder. Müdür yardımcısı yoksa veya mazeretli ise, Yönetim Kurulu üye-
lerinden biri en kıdemli olandan başlamak üzere Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı aydan
fazla olamaz.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan
süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek, 
c) Merkezin çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektörün onayına sunmak,
ç) Merkezin faaliyet ve projelerinin düzenlenmesini, yürütülmesini ve denetimini sağ-

lamak,
d) Her öğretim yılı bitiminde ve istendiğinde Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygu-

lamaya konulan faaliyetler hakkındaki raporu Rektöre sunmak,
e) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak. 
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma

alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi
ile Rektörün görevlendireceği beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç
yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin ye-
rine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu; yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Müdürün önerileri doğrultusunda danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak ve bun-

ların görevlerini düzenlemek,
c) Merkezin yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve bunların uygulanmasını denet-

lemek,
ç) Merkezin plan tasarısını hazırlamak ve onaylamak üzere Rektöre sunmak,
d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan

önerileri karara bağlamak. 
Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından, kadın sorunları

ile ilgili araştırma ve çalışmalarıyla tanınan kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıl için se-
çilen temsilcilerden oluşur. Danışma Kurulu en az beş en fazla yirmi kişiden ve Müdürden olu-
şur. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Danışma Kurulu başkanı Rektör tarafından görevlendi-
rilir. 

(2) Kurul, yılda en az bir defa ve Danışma Kurulu başkanının başkanlığında toplanır. 
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin yapacağı işlerde görüş bildirir veya yeni

tekliflerde bulunur, Merkezin danışma organı olup kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır. 

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

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis
edilir.

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

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 29/12/2008 tarihli ve 27095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak

Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/5)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı
belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz
olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı gözetilmeksizin yürütülecek olan gö-
zetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi, gümrük
beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ekonomi Bakanlığı
İnternet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uy-
gulamalarına Giriş” bölümündeki “İthalat İşlemleri” kısmında Elektronik İmza ile yapılır. Ay-
rıca, E-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

(2)  Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-
mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlem-
leri”  sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri”  ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında
Belge Türü olarak “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.
Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz
bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından Elektronik İmza ile im-
zalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
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(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde,
başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanı-
lır.

İnceleme

MADDE 4 – (1) Bakanlık tarafından 3 üncü maddede belirtilen başvuru ve başvuruya

eklenen bilgi ve belgelerin asılları, ayrıca yapılan incelemede eksiklik veya tutarsızlık tespit

edilmesi halinde, ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda

yer alan e-posta adresine bildirimde bulunur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tara-

fından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından

beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan

edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Bel-

gesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer

alan E-Posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üze-

rine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel

Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Yaptırım

MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde baş-

vuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık

veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7 – (1) Gözetim Belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen

kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uy-

gulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 18/5/2013 tarihli ve 28651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/8) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/21)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/21)’in 1 inci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 7/2/2004 tarihli ve 25366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/3) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) men-
şeli 8302.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğer Menteşeler”,
8302.42.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğer mobilyalar için diğer
adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya” ve 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik
pozisyonunda tanımlı “Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya”nın ithalatında
0,508 ila 1,39 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde dampinge karşı kesin önlem yü-
rürlüğe konulmuştur. 20/7/2010 tarihli ve 27647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/18) ile tamamlanan nihai göz-
den geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin 8302.10.00.00.00 gümrük tarife ista-
tistik pozisyonunda tanımlı “Menteşeler (Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılanlar Hariç)”,
8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğerleri, mobilyalar için
olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ve 83.02.50.00.00.00
gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri
eşya” ithalatında 0,75 ila 1,64 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde uygulanmasına
karar verilmiştir. Bununla birlikte, 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) hükümleri
çerçevesinde anılan önlemin, 8302.10, 8302.42.00.00.00 ve 8302.50.00.00.00 gümrük tarife
ve gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan” adi metallerden menteşeler (Sivil hava
taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mah-
sus olanlar hariç), mobilyalar için diğer donanım ve tertibatlar ile askılıkların” ithalatında 1,64
ABD Doları/kg ve 0,75 ABD Doları/kg tutarında uygulanmasına karar verilmiştir. Öte yandan,
27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29) ile de; ÇHC için geçerli dampinge karşı önlem
genişletilerek Malezya, Endonezya ve Çin Tayvanı menşeli ve/veya çıkışlı söz konusu eşya
ithalatına teşmil edilmiştir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
ESAS NO: 2017/123 
Denizli C. BaĢsavcılığının 14/07/2017 tarih ve 2017/6558 esas sayılı iddianamesi ile sanık 

Hülya SERĠN UYAR hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan TCK'nın 314/2. 
maddesi ile (TCK 314/3 maddesi delaletiyle ve 220/7. maddesi gereğince) 3713 sayılı TMK.nun 
5/1. maddesi, TCK'nın 53, 58/9 ve 63. maddeleri gereğince kamu davası açılmıĢ, sanığın 
kovuĢturma aĢamasında sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla Yabancı ülkede bulunduğu, 
kendisine ulaĢılamadığı, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmediği 
takdirde Ceza Muhakemesi Kanunun 248. maddesi gereğince kaçak kararı verilerek öngörülen 
tedbirlere hükmedileceği hususunun tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

SANIĞIN 
T.C.KĠMLĠK NO : 38918173998 
ADI SOYADI : Hülya Serin UYAR 
BABA ADI : NEVZAT 
ANNE ADI : FADĠME 
DOĞUM TARĠHĠ : 11.06.1982 
DOĞUM YERĠ : AKSARAY 
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU 
ĠL : AYDIN  
ĠLÇE : KARACASU 
MAH / KÖY : CUMA  
CĠLT NO : 3 
AĠLE SIRA NO : 125 
SIRA NO : 66 
SON ĠKAMETGAH ADRESĠ : Aligöz Küme Evleri AĢağı Mah. No: 42 Akalan 

Beldesi Acıpayam/DENĠZLĠ 2593 
————— 

ESAS NO: 2017/123 
Denizli C. BaĢsavcılığının 14/07/2017 tarih ve 2017/6558 esas sayılı iddianamesi ile sanık 

Murat Emre UYAR hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan TCK'nın 314/2. 
maddesi ile (TCK 314/3. maddesi delaletiyle ve 220/7. maddesi gereğince) 3713 sayılı TMK.nun 
5/1. maddesi, TCK'nın 53, 58/9 ve 63. maddeleri gereğince kamu davası açılmıĢ, sanığın 
kovuĢturma aĢamasında sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla Yabancı ülkede bulunduğu, 
kendisine ulaĢılamadığı, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmediği 
takdirde Ceza Muhakemesi Kanununun 248. maddesi gereğince kaçak kararı verilerek öngörülen 
tedbirlere hükmedileceği hususunun tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

SANIĞIN 
T.C.KĠMLĠK NO : 23257317820 
ADI SOYADI : MURAT EMRE UYAR 
BABA ADI : SELAHATTĠN 
ANNE ADI : AYġE 
DOĞUM TARĠHĠ : 04/06/1979 
DOĞUM YERĠ : DENĠZLĠ 
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU 
ĠL : AYDIN 
ĠLÇE : KARACASU 
MAH / KÖY : CUMA 
CĠLT NO : 3 
AĠLE SIRA NO : 125 
SIRA NO : 50 
SON ĠKAMETGAH ADRESĠ : Gerzele Mahallesi 539 Sok. No: 3 Merkezefendi/ 

DENĠZLĠ 2594 
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İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2016/310 

KARAR NO : 2018/27 

Mahkememizin 25/01/2018 tarih ve  2016/310 esas 2018/27 karar sayılı dosyasında sanık 

Tarık Buğra Parlak'ın  Nitelikli Yağma suçundan 5237 sayılı TCK.nun 149/1-h, 62, 53 

maddelerinin tatbiki ile neticeten 8 yıl 4 Ay Hapis, Yaralama suçundan TCK.nun 86/1, 87/3, 62, 

53. maddelerin tatbiki ile neticeten 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, 

gerekçeli karar ile sanık müdafiinin istinaf talebinde bulunduğuna dair hususlarının yokluğunda 

karar verilen mağdur Motaz Hasan Mohamed El Bakoosh'a tebliğ edilemediği, adresininde tespit 

edilemediği, Ġl Göç Ġdaresinden gelen yazı cevabında da adresine rastlanılmadığının bildirildiğinin 

anlaĢılması nedeniyle, 

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

müdafiince istinaf talebinde bulunulduğunun RESMĠ GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve 

hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dıĢında bulunanların ise en 

yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teĢkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza 

Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak Ġstanbul Bölge Adliye 

mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabileceği ilanen tebliğ olunur. 2624 

—— • • —— 
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2017/278 

KARAR NO : 2017/681 

Hakaret, Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

10/11/2017 tarihli ilamı ile 125/1, 106/1-l. cümle maddesi gereğince 1500 TL ADLĠ PARA, 3000 

TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Arif Hikmet ve Hayriye oğlu, 26/12/1959 doğumlu, 

Giresun, Merkez, Kemaliye Mah./köy nüfusuna kayıtlı HABĠL KOKAL tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup,  

Ġlan olunur. 1916 

—— • —— 
Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden: 

ESAS NO  : 2009/417 

KARAR NO  : 2018/117 

Mahkememizin 18/01/2018 gün 2009/417 Esas 2018/117 Karar sayılı kararı ile sanık 

Mihaela Corina ILIE (Stefan ve Nikoleta Florika'dan olma, 28/11/1982 doğumlu, Bucuresti, 

Romanya nüfusuna kayıtlı) 5607 Sayılı Yasanın 3/1. maddesine aykırılık suçundan zaman aĢımı 

nedeniyle davanın düĢmesine karar verildiği, sanık hakkında yargılama aĢamasında dosyada 

bildirdiği adreslere talimat yazıldığı, ancak savunmasının alınamadığı, sanığın mahkememizce 

savunmasının alınabilmesi için 15/03/2011 tarihinde yakalama kararı çıkartıldığı, ancak sanığın 

hüküm tarihine kadar tüm aramalara rağmen bulunup ifadesinin alınamadığı ve açık adresinin 

bilinmediği, bu nedenle kararın tebliğ olunamadığından Resmi Gazete'de ilanına karar verilmekle, 

Sanık Mihaela Corina ILIE'nin üzerine atılı 5607 Sayılı Yasanın 3/1. maddesine aykırılık 

suçundan TCK.nın 66/1-e, 67/2-3-4, CMK.nın 223/8. maddesi uyarınca DÜġMESĠNE karar 

verilmiĢtir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince sanığın yokluğunda 

verilen kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat 

yapılmıĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 1917 



16 Nisan 2018 – Sayı : 30393 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜK BĠNASINA TADĠLAT VE 

ONARIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Fidanlık Mahallesi, Ataç 1 Sokak No: 32 adresinde 

bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü binasının tadilat ve onarım iĢlerinin Kızılay‘ın yaptırdığı 

projeler ve detayları uyarınca, sözleĢme ve eki Ģartnameler doğrultusunda, tüm iĢlerle ilgili vergi, 

resim, harç ve benzeri giderler, yüklenici tarafından karĢılanmak üzere anahtar teslimi götürü 

bedel ile yaptırılacaktır.  

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

birlikte vereceklerdir. 

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

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

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 300,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.  

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

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 11.05.2018 günü saat 10.00‘a kadar Türk Kızılayı 

Genel Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 14.05.2018 günü saat 14.00‘de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 3442/1-1 

————— 

15 ADET ARAÇ ALIM ĠHALESĠ ERTELEME ĠLANI 

04.04.2018 tarih ve 30381 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan, zarf teslim tarihi 

27.04.2018 saat 10:00, 2 nolu teklif ve teminat mektubu zarf açma tarihi 30.04.2018 saat: 14:00 

olarak duyurulmuĢ olan ―15 Adet Araç Alımı‖ ihalesinin zarf teslim tarihi 27.04.2018 saat 10:00, 

2 nolu teklif ve teminat mektubu zarf açma tarihi 03.05.2018 saat: 14:00‘a ertelenmiĢtir.  

 3443/1-1 

—— • —— 

AFYONKARAHĠSAR LOKOMOTĠF ARAÇ BAKIM ATELYE MÜDÜRLÜĞÜNE  

(2) ADET LABORATUVAR SETĠ (TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE)  

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/176102 

Ġdarenin: 

a)Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyonkarahisar Araç Bakım 

Servis Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. 

No: 2/6   GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44 

c) Elektronik Posta Adresi  : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

1 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyonkarahisar 

Lokomotif Araç Bakım Atelye Müdürlüğüne (2) Adet Laboratuvar Seti (Teknik ġartnameye göre) 

alım iĢidir.     

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 
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3 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 

ihale tarihi olan 04/05/2018 günü saat 10.30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon 

Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 

150,00 TL bedelle temin edilebilir. veya TC ZĠRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 

2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI 

TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara 

açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması 

gereklidir. 

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

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

tabi değildir. 3424/1-1 

—— • —— 

ARSA SATIġI YAPILACAKTIR 

Konya İli Meram Belediyesinden: 

Yenice Mahallesi 40305 ada 3 nolu 2.178,59 m² miktarındaki mülkiyeti Meram 

Belediyesi‘ne ait, imar planında Mesken Sahası (Yençok: 6 Kat E: 1.20 Taks: 0.25)‘na isabet 

eden 2.800.000,00 TL muhammen bedelli 84.000,00 TL geçici teminatlı taĢınmaz, 2886 Sayılı 

Devlet Ġhale Kanunu ve Ģartnamesi dahilinde ―Kapalı Teklif‖ suretiyle satıĢı yapılacaktır. (3065 

Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV‘den istisnadır.) 

ġartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - 

Gayrimenkul Yönetim Bürosu‘ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karĢılığında temin edilebilir. 

Ġhale 02/05/2018 ÇarĢamba günü saat 15.45‘de Hacı Ġsa Efendi Mahallesi Azerbaycan 

Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen 

salonunda, Meram Belediye Encümeni‘nce yapılacaktır. 

ĠHALEYE KATILMAK ĠÇĠN ĠSTENĠLEN BELGELER: 

Ġhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz 

bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;  

1 - Teklif Mektubu, 

2 - Geçici teminat, 

3 - Tebligat için adres beyanı, 

4 - ġartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 

5 - ġartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız Ģartsız kabul edildiğini ve ihaleye 

katılmak istendiğini belirten dilekçe, 

6 - T.C. VatandaĢlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.), 

7 - Kanuni ikametgâh belgesi, 

8 - Tüzel KiĢiler Ġçin Ayrıca; 

a. Noter tasdikli imza sirküleri, 

b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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c. Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ yetki belgesi, 

d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri. 

9 - Ortaklık giriĢimi olması halinde noter tasdikli ortaklık giriĢim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi,  

Ġstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.  

TEKLĠFLERĠN VERĠLME YERĠ VE ZAMANI: 

Ġhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 02/05/2018 ÇarĢamba günü saat 12.30‘a 

kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‗na 

teslim etmeleri gerekir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine Meram 

Belediyesi‘nin adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 

ile gönderilecek tekliflerin de 02/05/2018 ÇarĢamba günü saat 12.30‘a kadar Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü Kararlar Bürosu‗na ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme 

konulmayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Meram Belediyesi‘ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

ÖDEME ġEKLĠ: 

Ġhale bedelinin % 40‘ı ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan ihale karar damga vergisi, 

sözleĢme damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peĢin, kalan ihale 

bedeli 6 eĢit taksitle ödenecektir. 

DĠĞER HUSUSLAR: 

Ġhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. ġartnamede ve 

ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri uygulanır. 

Ġlan olunur.  3428/1-1 

————— 
ARSA SATIġI YAPILACAKTIR 

Yenice Mahallesi 40304 ada 2 nolu 9.799,74 m² miktarındaki mülkiyeti Meram 

Belediyesi‘ne ait, imar planında Mesken Sahası (Yençok: 6 Kat E: 1.20 Taks: 0.25)‘na isabet 

eden 12.500.000,00 TL muhammen bedelli 375.000,00 TL geçici teminatlı taĢınmaz, 2886 Sayılı 

Devlet Ġhale Kanunu ve Ģartnamesi dahilinde ―Kapalı Teklif‖ suretiyle satıĢı yapılacaktır. (3065 

Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV‘den istisnadır.) 

ġartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - 

Gayrimenkul Yönetim Bürosu‘ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karĢılığında temin edilebilir. 

Ġhale 02/05/2018 ÇarĢamba günü saat 16.15‘de Hacı Ġsa Efendi Mahallesi Azerbaycan 

Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen 

salonunda, Meram Belediye Encümeni‘nce yapılacaktır. 

ĠHALEYE KATILMAK ĠÇĠN ĠSTENĠLEN BELGELER: 

Ġhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz 

bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;  
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1- Teklif Mektubu, 

2- Geçici teminat, 

3- Tebligat için adres beyanı, 

4- ġartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 

5- ġartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız Ģartsız kabul edildiğini ve ihaleye 

katılmak istendiğini belirten dilekçe, 

6- T.C. VatandaĢlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.), 

7- Kanuni ikametgâh belgesi, 

8- Tüzel KiĢiler Ġçin Ayrıca; 

a. Noter tasdikli imza sirküleri, 

b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c. Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ yetki belgesi, 

d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri. 

9- Ortaklık giriĢimi olması halinde noter tasdikli ortaklık giriĢim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi,  

Ġstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.  

TEKLĠFLERĠN VERĠLME YERĠ VE ZAMANI: 

Ġhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 02/05/2018 ÇarĢamba günü saat 12.30‘a 

kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‗na 

teslim etmeleri gerekir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine Meram 

Belediyesi‘nin adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 

ile gönderilecek tekliflerin de 02/05/2018 ÇarĢamba günü saat 12.30‘a kadar Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü Kararlar Bürosu‗na ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme 

konulmayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Meram Belediyesi‘ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

ÖDEME ġEKLĠ: 

Ġhale bedelinin %40‘ı ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan ihale karar damga vergisi, 

sözleĢme damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peĢin, kalan ihale 

bedeli 6 eĢit taksitle ödenecektir. 

DĠĞER HUSUSLAR: 

Ġhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. ġartnamede ve 

ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri uygulanır. 

Ġlan olunur.  3429/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Kırklareli Belediye Başkanlığından: 

Ġdarenin: 

Adresi  : Kırklareli Belediye BaĢkanlığı Karacaibrahim Mahallesi 

Mustafa Kemal Bulvarı No: 3 MERKEZ/KIRKLARELĠ 

Telefon ve faks numarası  : 0 288 2141045 - 0 288 2141200  

Elektronik Posta Adresi  : malihizmetler@kirklareli.bel.tr 

1 - ĠHALENĠN KONUSU ve ĠġĠN ADI: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Camikebir Mahallesi Kofçaz Asfaltı 

Mevkii 882 Ada 85 Parselde imar planına göre ilk dört katın ticaret alanı, diğer dört katın ise 

konut alanı içerisinde yer aldığı 4.252 m2 Ticari Alan Niteliğindeki taĢınmaz satılacaktır. 

ĠĢin Adı :Kırklareli Merkez 882 Ada 85 Parseldeki TaĢınmaz SatıĢı. 

2 - ĠHALENĠN YAPILIġ ġEKLĠ: 

Ġhale konusu iĢ, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif 

usulünce ihale edilecektir. 

3 - ĠHALE ġARTNAMESĠNĠN TEMĠNĠ VE BEDELĠ: 

Ġstekliler ihaleye iliĢkin bilgileri Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġdari ve 

Mali ĠĢler Servisinden görebilir veya Ġhaleye iĢtirak edecek gerçek ve tüzel kiĢiler ihale 

Ģartnamesini 200,00-TL karĢılığında satın alabilir. 

4 - MUHAMMEN BEDEL, GEÇĠCĠ TEMĠNAT MĠKTARI: Ġhaleye çıkarılacak 

taĢınmazın muhammen bedeli 8.850.000,00 TL.(sekizmilyonsekizyüzellibintürklirası) olup, geçici 

teminatı 265.500,00-TL.‘dir. (ikiyüzaltmıĢbeĢbinbeĢyüztürklirası) 

5 - ĠHALENĠN SAATĠ, YERĠ ve EVRAKLARIN TESLĠM SÜRESĠ: 

Ġhale 30/04/2018 Pazartesi günü saat 15.00‘de Belediyemiz Meclis Salonunda 

yapılacaktır. (Ġhale Komisyonu Kırklareli Belediye Encümenidir.) 

Ġhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30‘a kadar Belediyemiz 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

6 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI: 

Teklifler aĢağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek Ģekilde hazırlanacaktır. 

A) ĠÇ ZARF 

Ġç zarf aĢağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. 

a) Teklif Mektubu,(Örneği Ģartname ekinde verilecektir) 

b) Ġhaleye iĢtirak eden özel ve tüzel kiĢiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili 

tarafından imzalanacak ve bu teklifte Ģartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. 

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun 

olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye 

girmemiĢ sayılır. 

B) ĠÇ ZARFIN KAPATILMASI 

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata 

esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. 

C) DIġ ZARF 

DıĢ zarf aĢağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. 

a- Teklif mektubunu içeren Ġç zarf 

b- ġartname bedeli olan 200,00 TL‘nin ödendiğine dair makbuz 

c- 2886 sayılı Kanunun 6/2. maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına 

dair yazılı taahhütname( Ģartname eklerinde örneği mevcut) 

d- Yer görme Belgesi(Ģartname ekinde mevcut)  
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e- Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kiĢiler için)  

f- Ġkametgah belgesi.(gerçek kiĢiler için)  

g- Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat 

mektubu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile 

ibraz edilmesi gerekmektedir.) 

h- Kırklareli Belediyesi Ġdari ve Mali ĠĢler Servisi‘nden alacakları borcu yoktur 

yazısı.(ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmıĢ) 

ı- Ġsteklilerin Banka Hesap IBAN Numarası. (Geçici teminat iadesi için) 

j- TaĢınmaza ait satıĢ Ģartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli 

tarafından imzalanması. 

k- Özel kiĢiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza 

beyannamesi 

l- Tüzel kiĢiler için: 2018 yılı içerisinde alınmıĢ oda sicil kaydı, teklifte bulunacak 

kiĢilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kiĢiler adına vekaleten ihaleye 

gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi. 

D) DIġ ZARFIN KAPATILMASI 

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. Ġç zarfta 

olduğu gibi dıĢ zarfında yapıĢtırılan yerinin mühür mumu veya imza ile iĢaretlenmesi ihtilafa yol 

açmaması bakımından gereklidir. 

2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 29. maddesi gereğince Ġhale Komisyonu Ġhaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir Ġhaleye iĢtirak edeceklere duyurulur. 2968/1-1 

—— • —— 

BOLSTER SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/138582 

1- Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) - 225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 6 adet bolster (döküm malzeme), teknik Ģartname ve 

resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 02.05.2018 - Saat 14.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

02.05.2018 günü saat 14.00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 3178/1-1 
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2 ADET TAM KONTROLLÜ ĠNTRAAORTĠK BALON POMPASI  

KONSOLU SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Cihazın alımı 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 (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.  

Ġhale Kayıt No : 2018/175049 

1 - Ġdarenin:  

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 4268 - 2009  

ç) Belgegeçer : 232 311 4322  

d) E- posta : bapege@gmail.com.tr  

2 - Ġhale Konusu malın: 

a) Adı : 2 ADET TAM KONTROLLÜ ĠNTRAAORTĠK 

BALON POMPASI KONSOLU ALIMI 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz 

Alımları-2 Adet 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 

BaĢkanlığı Bornova/ĠZMĠR  

d) Teslim Tarihi : 60 (AltmıĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin  

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

BaĢkanlığı Ġhale Salonu  

b) Tarihi ve Saati : 26.04.2018 PerĢembe günü -saat 14:00 

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; 

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,  
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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. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

4.3.1. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak Ģartnamedeki sıraya göre 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. Teknik Ģartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname maddesi 

iĢaretlenmiĢ olacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘na 

(TITUBB) Ġthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylı olmalıdır. Ġstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

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

oluĢan) en düĢük olanıdır.  

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 

(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları 

teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel kiĢilerin yerli istekli 

oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 

eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 
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7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1.1. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TR karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.1.2.Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

Projeleri Koordinatörlüğü 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 (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 3362/1-1 

————— 

ELDE TAġINABĠLĠR RENKLĠ DOOPLER ULTRASONOGRAFĠ  

CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Cihazın alımı 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 (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt No : 2018/173872  

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 35 34/20 09 

ç) Belgegeçer : 232 311 4322  

d) E- posta : bapege@gmail.com.tr  

2 - Ġhale Konusu malın: 

a) Adı : ELDE TAġINABĠLĠR RENKLĠ DOOPLER 

ULTRASONOGRAFĠ CĠHAZI ALIMI 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz 

Alımları 1 Adet 
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c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 

BaĢkanlığı Bornova/ĠZMĠR  

d) Teslim Tarihi : 60 (AltmıĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

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

BaĢkanlığı Ġhale Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 26/04/2018 PerĢembe 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; 

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. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

4.3.1. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―…..marka… model…cihazı 

teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi ― baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı kağıdına 
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yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname maddesi 

iĢaretlenmiĢ olacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘na 

(TITUBB) Ġthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylı olmalıdır. Ġstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

4.3.3. Ġhaleye teklif veren istekli firmaların ve ya teklif edilen cihazın uluslararası 

geçerliliği olan kalite kurumundan alınmıĢ (ISO, FDA, TÜV, DIN vb.) standartlara veya normlara 

uygunluk belgesini teklif dosyasında sunmalıdır. 

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

oluĢan) en düĢük olanıdır. 

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 

(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları 

teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel kiĢilerin yerli istekli 

oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 

eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.1. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TR karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.1.2. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

Projeleri Koordinatörlüğü 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 (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 3363/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Muhatabı : Adnan YILDIRIM 

Adresi : Bilinmiyor 

Ġmarın 28140 ada 1 parseli üzerinde bulunan mevcut gecekondunuzun 3194 sayılı 

Kanununun 39. maddesi gereğince yıktırılması, yine aynı kanunun 42. maddesi gereğince de 

adınıza 16.412,53 TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 

24/08/2017 gün ve 3202 sayılı kararı ile hüküm altına alınmıĢ olup, bahse konu karar tebliğ 

edilmek üzere adresinize gönderilmiĢ ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata 

elveriĢli baĢka adresinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği 

mümkün olamamıĢtır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 24/08/2017 gün ve 3202 sayılı karar 7201 

sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 

ilanen tebliğ olunur.  3192/1/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Muhatabı : Mehmet GÜMÜġ 

Adresi : Bilinmiyor 

Ġmarın 28140 ada 1 parseli üzerinde bulunan mevcut gecekondunuzun 3194 sayılı 

Kanununun 39. maddesi gereğince yıktırılması, yine aynı kanunun 42. maddesi gereğince de 

adınıza 16.412,53 TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 

24/08/2017 gün ve 3205 sayılı kararı ile hüküm altına alınmıĢ olup, bahse konu karar tebliğ 

edilmek üzere adresinize gönderilmiĢ ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata 

elveriĢli baĢka adresinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği 

mümkün olamamıĢtır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 24/08/2017 gün ve 3205 sayılı karar 7201 

sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 

ilanen tebliğ olunur. 3192/2/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Muhatabı : Süleyman YILDIRIM  

Adresi : Bilinmiyor 

Ġmarın 28140 ada 1 parseli üzerinde bulunan mevcut gecekondunuzun 3194 sayılı 

Kanununun 39. maddesi gereğince yıktırılması, yine aynı kanunun 42. maddesi gereğince de 

adınıza 16.412,53 TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 

24/08/2017 gün ve 3210 sayılı kararı ile hüküm altına alınmıĢ olup, bahse konu karar tebliğ 

edilmek üzere adresinize gönderilmiĢ ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata 

elveriĢli baĢka adresinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği 

mümkün olamamıĢtır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 24/08/2017 gün ve 3210 sayılı karar 7201 

sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 

ilanen tebliğ olunur.  3192/3/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik - Mimarlık 

Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeĢitli alanlarda; 10 Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlana 

konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör, kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve 

bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren 

belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.  

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete‘de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Fakülte / 

Yüksekokul Bölüm/Program 

Öğretim 

Üyesi Alan Ek Açıklamalar 

Mühendislik - 

Mimarlık 

Fakültesi 

ĠnĢaat Mühendisliği 1 ĠnĢaat Mühendisliği Profesör 

Elektronik ve 

HaberleĢme 

Mühendisliği 

3 

Elektronik HaberleĢme 

Mühendisliği, Elektrik - 

Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, 

Elektrik Mühendisliği, 

HaberleĢme Mühendisliği 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

Enerji Sistemleri 

Mühendisliği 
2 Fizik Mühendisliği, Fizik 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

ĠĢletme Mühendisliği 2 
ĠĢletme Mühendisliği, 

Endüstri Mühendisliği 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

Kimya Mühendisliği 1 Kimya Mühendisliği 
Doktor 

Öğretim Üyesi 

Meslek 

Yüksekokulu 

Ortopedik Protez ve 

Ortez 
1 Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 

 3391/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Uşak Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/5)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/21)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI
–– Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/04/2018

Tarihli ve 75935942-050.01.04 [01/19] Sayılı Kararı 

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.


