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YÖNETMELİKLER

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzaktan

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görev lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (AFSUZEM): Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma  Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma  Merkezi Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim

Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Üniversitedeki ön lisans, lisans, yüksek

lisans ve yaşam boyu eğitim dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim
için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerine destek sağlamak, bu eğitimlerin
etkin yapılabilmesi için e-öğrenme tabanlı ders ve programlar geliştirmek.

b) Üniversitede örgün öğretim kapsamında verilmekte olan dersleri uzaktan eğitim tek-
nolojileri ile desteklemek.

c) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
ç) Uzaktan eğitim konusunda süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.
d) Uzaktan eğitim yoluyla, mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki

gelişim ve bilgi güncellemesine yardımcı olmak.
e) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika prog-

ramları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenme ilkesini topluma be-
nimsetmek.
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f) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine
yardımcı olmak; bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçek-
leştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek,
bilimsel toplantılar düzenlemek.

g)  Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını
ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinas-
yonu sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde

bulunur: 
a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Uzaktan eğitim çerçevesinde ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eği-

tim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek, Üniversite tarafından yürütülecek olan
internet destekli öğretim çalışmaları için ders içeriklerini hazırlatmak.

c) Uzaktan eğitimde yaygın ve gelişmiş iletişim araçlarını kullanarak e-öğrenmeyle il-
gili program ve yazılımlar geliştirmek.

ç) Kurs, seminer, konferans ve ders gibi programları belirlemek, kredilendirmek, ser-
tifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek, bu programlara kayıt, kabul,
sınav, başarı, ders geçme ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak, öğretim faaliyetlerinde
görev alacak öğretim elemanlarını görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

d) Uzaktan eğitim teknolojileri konusundaki talepleri karşılamak amacıyla planlama
ve uygulamalar yapmak.

e) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını
ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yap-
mak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

f) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-
tırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak.

g) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla
işbirliği yapmak.

ğ) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı eğitimle yapılan kurslar, seminerler ve konfe-
ranslar düzenlemek.

h) Üniversite ile diğer üniversiteler arasında uzaktan eğitim ile yürütülebilecek faali-
yetlerin düzenlenmesine yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi tek-
nolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eği-
time ilişkin tüm teknik işleri yürütmek.

i) Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer
faaliyetleri gerçekleştirmek.

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir. Üniversitenin kadrolu öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür
yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardım-
cılarından biri Müdüre vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda yeni Müdür
görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
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(3) Müdür ve müdür yardımcıları, gerektiğinde aynı usulle süresi dolmadan görevden
alınabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
c) Yönetim Kurulunda alınan kararları ve çalışma programını uygulamak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve

programlarını hazırlamak, personel ihtiyacını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sun-
mak.

d) Merkezin sürekli gelişimini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılma-
sını temin etmek ve Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

e) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenle-

mek ve Yönetim Kurulunun kararıyla Rektörün onayına sunmak.
g) Merkezin yürüttüğü faaliyetler konusunda ilgililerle görüşme ve sözleşmeler yap-

mak.
ğ) Üniversitenin enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, Sürekli Eğitim Mer-

kezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe
bağlı bölümlerinde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

h) Uzaktan eğitim yapılacak sertifika, ön lisans, lisans ve yüksek lisans ve doktora prog-
ramı yöneticilerinin görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak; internet üzerinden sanal eği-
tim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yüksekokul, fakülte
ve enstitünün kurullarında ilgili bölüm başkanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. 
(2) Yönetim Kurulu; Müdür, iki Müdür yardımcısı ve Rektörün Üniversite öğretim üye-

leri/öğretim elemanları arasından görevlendireceği iki kişi ile birlikte toplam beş kişiden
oluşur.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır. Müdür, ge-
rektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

(5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır. 

(6) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla, varsa birim sorumluları
davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak. 
c) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
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Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni-

versitesi Rektörü yürütür.
—— • ——

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA VE 

MEZUN İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kariyer

Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kariyer Planlama

ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (AİÇÜ-KARMER): Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kariyer Planlama ve

Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite öğrenci adayları, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının yetenek, bilgi,

beceri, ilgi ve istekleri ile Üniversitenin ve Türkiye’nin koşul ve ihtiyaçları doğrultusunda ka-
riyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlamak.
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b) Üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası istihdam imkânlarını artırmak amacıyla
mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

c) Ağrı ili ve çevresindeki işletmelerin verimlilik ve sürdürülebilirlik çabalarına destek
olmak.

ç) Üniversitenin tercih edilebilirliğini arttırmak.
d) Merkezin faaliyetlerini ve bu alandaki birikimlerini, ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara

aktararak bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.
e) Üniversitenin ilgili birimlerinin işbirliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar

yapmak.
f) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği
içinde Üniversitenin öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına, mesleki yeterliklerini artır-
malarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.

g) Üniversite mezunları için Mezun Bilgi Sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunmak,
kariyer planlama konusunda rehberlik etmek, istihdam bilgileri ve başarı durumlarını takip
ederek Üniversite öğrencilerine yönelik kariyer planlama ve uygulama süreçlerine destek sağ-
lamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile kariyer danışmanlığı alanında yurt içinde ve

yurt dışında, uygulama, araştırma ve inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan
çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

b) Eğitim ve istihdam alanında analizler yaparak üniversite giriş sınavlarında öğrenci
tercihlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

c) Üniversiteye giriş sınavları sonrasında öğrencilere yüz yüze veya internet üzerinden
tercih rehberliği yapmak.

ç) Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konfe-
rans, kongre, sempozyum, eğitim ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

d) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kariyer uyumlarını artırmaya dönük çalış-
malar planlamak ve uygulamak.

e) Üniversite öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımalarında gerekli olabilecek test
ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrencilerin bu doğrultuda kariyer basa-
makları oluşturmalarına yardımcı olmak.

f) Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenlemek, mezunlar ile işbirliği içerisinde bu
etkinliklere çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Üniversite mezunlarının da katılımlarını
sağlamak.

g) Eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere öğrenci bilgi bankası,
iş-işyeri bilgi bankası ve kariyer planlama rehberi oluşturmak.

ğ) Üniversite öğrencileri, personeli ve ailelerine yönelik internet üzerinden kariyer da-
nışmalık hizmeti sunmak.

h) Mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek, öğrencilerin iş
yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sunmak.

ı) Üniversite mezunlarını istihdam etmek için talepte bulunan veya bulunma potansi-
yeline sahip olan kurum/kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve mezunları arasında bağlantılar
kurmak ve işe yerleşmeleri konularında destek sağlamak.

i) Yurt içi ve yurt dışı eğitim imkânlarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğ-
rencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.

j) Hizmetlerin planlanması ve sunulmasında kamu, özel kurum/kuruluşlar ve sivil top-
lum örgütleriyle işbirliği yapmak.

k) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer mer-
kezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.
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l) Faaliyet alanlarına yönelik basılı/elektronik dergi, broşür, bülten ve benzeri yayınlar
yapmak.

m) Kariyer planlamasını üniversiteye giriş öncesini, öğrencilik sürecini ve mezuniyet
sonrasını kapsayan, aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bü-
tünsel yaklaşımla ele alarak belirlenen amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri ger-
çekleştirmek.

n) Özgeçmiş oluşturma, iş arama, iş görüşmesi gibi konularda öğrencilere ve mezunlara
dönük teknik bilgilendirme yapmak.

o) Merkezin amaçları doğrultusunda internet sayfaları ve portallar  oluşturmak.
ö) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara Merkezin amacı doğrultusunda iş gezileri dü-

zenlemek.
p) Merkezin amacı ile ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.
r) Öğrenciler, mezunlar ve personelin kariyer planlama ve gelişimine katkı sağlamak

için ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya proje ortağı olmak.
s) Mezun Bilgi Sisteminin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

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, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Rektör gerekli
gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitmeden önce görevden alabilir.

(2) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından
en fazla iki kişi, üç yıl için Müdürün önerisiyle Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür ve vekâlet görevini yerine getiren yardımcıları kendileri ile ilgili konularda
Yönetim Kurulunda oy kullanamaz.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve gerekli
durumlarda önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur ve aşağıda be-
lirtilen görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak, Merkez çalışmalarının
düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının ve gerekli hizmet birimlerinin

faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili diğer kariyer merkezleri, kamu ve özel kurum ve

kuruluşlarının insan kaynakları birimleriyle işbirliği yapmak.
d) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde

görev alacak kişileri belirlemek, yıllık çalışma plan ve program taslağını hazırlamak ve Yöne-
tim Kurulu kararı alındıktan sonra Rektör onayına sunmak.
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e) Her öğretim yılı sonunda veya Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itiba-
ren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki çalışma  raporunu Yö-
netim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı zamanlı, tam zamanlı çalışacak-
ları, gönüllü uzmanları ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Ku-
rulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün görüşü alı-
narak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyeler ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile
karar alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve

bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki önerileri değer-

lendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek

çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından

aşağıdaki alanlarda görev yapanlardan seçilen ve üç yıl için görevlendirilen en az yedi, en fazla
dokuz üyeden oluşur:

a) Akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsilcileri.
b) Öğrenci Konseyi Başkanı.
c) İlgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri.
ç)  Üniversite araştırma görevlisi temsilcisi.
d) Lisansüstü programlardan öğrenci temsilcisi.
e) Lisans ya da ön lisans mezunlarından bir temsilci.
(2) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye gö-

revlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kuruluna Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen rektör yardımcısı

başkanlık yapar. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla
olağan olarak toplanır. Danışma Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu
olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup, kararları istişarî

niteliktedir. Danışma Kurulunun görevi, Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma
ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili önerilerde bulunmak ve değerlendirmeler yapmaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer temsilcileri ve görevleri
MADDE 14 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan

iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm akademik birimlerinden birer öğretim elemanı,
Müdürün teklifi ile kariyer temsilcisi olarak akademik birim amirleri tarafından belirlenir.

(2) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri ko-
nusunda etkin destek hizmeti verir, bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi
konusunda çalışma yapar, öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek
üzere kayda alır.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

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

devredebilir.
Araç, gereç, ekipman ve demirbaş
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım, ekipman ve demirbaşlar ile Merkeze bağış yoluyla gelecek olan
her türlü demirbaş Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

Altınbaş Üniversitesinden:
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ PAZARLAMA VE NÖROPAZARLAMA UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Altınbaş Üniversitesi Pazarlama ve Nöropa-

zarlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PANUM) yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama

Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PANUM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (PANUM): Altınbaş Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Altınbaş 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) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili pazarlama ve nöropazarlama odaklı bilimsel araş-

tırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bilimsel deneyler gerçekleştirmek.
b) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili akademisyen, araştırmacı ve öğrenciler ile birlikte

uygulamalar gerçekleştirmek.
c) Merkez tarafından elde edilen bulguların kamuoyu ile paylaşması amacıyla akademik

mecralarda, görsel ve yazılı basında veya web sayfalarında paylaşımlarda bulunmak.
ç) Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ağlarına katılmak, gerektiğinde bu tür ağlar

oluşturmak veya bu tür ağların oluşumuna katkıda bulunmak, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili
kişilerin bu bilimsel ağlara katılımını teşvik etmek.

d) Merkez bünyesinde bilimsel faaliyetlerin yürütmeleri için gerekli araştırma ortamını
oluşturmak ve bunların faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzeyde yürütebilmeleri için gerekli
koşulları sağlamak ve tedbirler almak.

e) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda kamuya, özel kuruluşlara veya vakıf/sosyal
toplum kuruluşları gibi kâr amacı gütmeyen kurumlara yönelik çözümler üretmek ve bu çö-
zümlerin gizliliğini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere, çalışma alanları ile ilgili konularda eğitim

vermek, bilimsel araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, akademik yayın yapmak, faaliyet
konularına giren alanlarda gerçekleştirilen etkinliklere katılmak.

b) Yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere kurs, seminer, konferans, çalıştay, sempoz-
yum, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Faaliyet alanlarında gerçekleştirilecek bilimsel etkinlikler yoluyla toplumsal duyar-
lılığı artırmak, kamuoyu oluşturmak, önerilecek çeşitli politikalar yoluyla toplumsal sorunların
çözümüne katkıda bulunmak ve yürütülen veya yürütülmüş politikaları değerlendirmek.

ç) Faaliyet alanları ile ilgili olarak, uluslararası bilimsel ağlara ve uluslararası projelere
katılmak, uluslararası işbirlikleri geliştirmek.

d) Faaliyet alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, diğer üniversiteler, gerçek ve
tüzel kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum temsilcileri ile işbirlikleri oluşturmak, çalışmalar
sürdürmek, bu kurumların ihtiyaçları doğrultusunda araştırma, proje ve benzeri çalışmalar yap-
mak, danışmanlık hizmetleri vermek.

e) Merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda çeşitli mecraları kullanarak ulusal ve ulus-
lararası yayım yapmak, süreli yayımlar çıkarmak, çalışma tebliğleri yayımlamak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda, çalışma alanları ile ilgili insan gücü ve donanımı
en etkin biçimde kullanabilecek yapılanmayı sağlamak ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilke-
lerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer çalışmalarda bulunmak, yeni veya geliş-
tirilmiş çalışma alanlarının oluşturulması için Danışma Kurulunun görüşlerine başvurmak.

ğ) Merkezin temel faaliyet alanı olan Pazarlama ve Nöropazarlama ile ilgili araştırma,
uygulama ve danışmanlık konularında disiplinler arası işbirliğini esas almak ve bu doğrultuda
Merkez faaliyetlerini yürütürken işletme, psikoloji, sosyoloji, uluslararası ticaret, finans, güzel
sanatlar ve reklamcılık gibi disiplinlerden bilim insanlarının katkıda bulunacakları bir çalışma
ortamı oluşturulmasını sağlamak.
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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, Merkezin araştırma ve faaliyet alanıyla ilgili, Üniversitenin

kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
(2) Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda

görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine, Rektör tarafından aynı
usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim üyeleri
arasından bir kişi, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdür
Yardımcısı, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. 

Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağan dışı toplantıya çağırmak,

toplantı gündemini hazırlamak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
d) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla

işbirliği sağlamak.
e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
g) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi

hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
ğ) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile işbirliği

içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak.
(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında toplam yedi üyeden oluşur.

Müdür dışındaki altı üye, Merkezin araştırma ve faaliyet alanına giren konularda çalışmaları
olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri ve/veya Üniversite dışından Merkezin faaliyet
alanlarında çalışmaları bulunan kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem
doğrultusunda, olağan olarak ayda bir defa veya gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine
olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy
çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlan-
mış sayılır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre

yardımcı olmak ve Müdürle işbirliği içinde çalışmak.
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(2) Çalışma planını, araştırma ve eğitim-öğretim projelerini Müdür ile işbirliği içinde
kararlaştırmak.

(3) Merkez bütçesinin hazırlanması konusunda Müdüre yardımcı olmak.
(4) Gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.
(5) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin araştırma ve faaliyetiyle ilgili alanlarda

deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları/idari personel ve alana
yönelik uluslararası araştırma ve çalışmalarıyla tanınan bilim insanları, araştırmacılar ve yö-
neticiler ile kurum ve kuruluşlarda görev yapan veya bağımsız olarak çalışan uzman kişiler
arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en az altı, en
fazla sekiz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından,
Üniversite dışındaki üyeleri ise Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektörün daveti/talebi üzerine
ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir.

(3) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye
seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(4) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir
kez olağan toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da
toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Danışma Kurulu görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanına giren tüm ko-

nularda görüş bildirmek ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma ve uygulama birimleri
MADDE 14 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulama faaliyetlerini

gerçekleştirir. Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına
uygun biçimde, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Araç, gereç, ekipman ve demirbaş
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından gerçekleştirilen araştırma ve uygulamalar kapsa-

mında alınan her türlü alet, donanım, ekipman ve demirbaşlar ile Merkeze bağış yoluyla gelecek
olan her türlü demirbaş Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis
edilir.

Faaliyetlerden elde edilecek gelirler
MADDE 17 – (1) Merkezin faaliyetleri sonucu elde edilecek gelirlerin kaydı ve har-

canması Üniversitenin mevcut mevzuatı doğrultusunda yapılır. Gelirlerin, öncelikle Merkezin
çalışmalarının geliştirilmesi doğrultusunda harcanması esastır.

Harcama yetkilisi
MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

ya da tümüyle Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Bursa Uludağ Üniversitesinden:
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİTKİ ISLAHI VE TOHUM TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Islahı ve

Tohum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohum Tek-

nolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (BUTOM): Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohum Teknolojileri

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkez Müdürünü,
c) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,
d) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, bitki ıslahı ve tohumluk teknolojilerinin geliştirilmesi

konusunda çalışmalar yapmak ve tarımsal üretimde tohumlukla ilgili olarak karşılaşılan so-
runlara çözüm yolları aramaktır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaç doğrultusunda aşağıdaki faali-

yetlerde bulunur:
a) Tohumlukların üretimi ve sertifikasyonu ile ilgili her türlü laboratuvar analizini ya-

pacak alt yapıyı oluşturmak.
b) Yeni çeşitlerin ıslahı ve tohumluk teknolojilerinin iyileştirilmesi konusunda gele-

neksel ve modern yöntemler kullanarak araştırmalar yapmak.
c) Tohumluk sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği

yapmak ve merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmalar yapan araştırıcı ve ıslahçı-
lara destek hizmeti sunmak, ilgili mevzuat çerçevesinde analizler yapmak, danışmanlık ya da
bilirkişilik hizmetleri vermek.
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ç) Bitki ıslahı ve tohumluk konularında çalışan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş
birliğini geliştirmek.

d) Islah edilmiş yeni çeşitlerin adaptasyonu konusunda çalışmalar yapmak, tohumluk
sektörünün geliştirilmesi ve tohumluk politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak için ilgili
kurumlara önerilerde bulunmak.

e) Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurs-
lar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla ilgili
sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

f) Merkezin araştırma için gerekli olanaklarını arttırma ve yenilenmesi konularında ça-
lışmalar yapmak.

g) Bitki ıslahı ve tohumluk konusunda sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak
amacıyla lisans ve lisansüstü eğitime katkı sağlamak, lisansüstü öğrencilerinin araştırma
projelerinin uygulanmasına destek olmak.

ğ) Bitki hastalık ve zararlıları ile ilgili teşhis, dayanıklılık ve tedaviye yönelik çalışmalar
yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, tohumluk veya bitki ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olan

ve tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görev-
lendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyelerin-
den en fazla ikisini müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür olmadığı zaman yerine yardımcılar-
dan birisi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görevi Müdür ile birlikte sona erer. Müdür, ke-
sintisiz altı aydan daha fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendili-
ğinden sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamaya koymak.
ç) Yönetimi altındaki birimleri merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
d) Her takvim yılı sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporunu düzenleyip Yönetim Ku-

ruluna sunmak.
e) Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak ve Rektörün ona-

yına sunmak.
f) Merkezin çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koor-

dinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, en fazla yedi kişiden oluşur. Müdür ve müdür

yardımcıları aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidirler. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık
eder. Yönetim Kurulunun dört üyesi Müdürün önereceği bitki ıslahı, tohumluk, biyoteknoloji,
bitki hastalık ve zararlıları alanında çalışan sekiz öğretim üyesi arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi herhangi bir şekilde sona erince, Yönetim Kurulunun
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da görevi sona ermiş olur. Yönetim Kurulu üyelik süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan
daha uzun süre Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere
yenileri görevlendirilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya
birkaçı Rektör tarafından görevinden alınabilir. Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanır.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların
eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün yazılı çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanarak, merkezin faaliyetlerini

gözden geçirmek ve ilgili konularda karar almak.
b) Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan ra-

porları değerlendirmek ve bir sonraki dönemin çalışma programını düzenlemek.
c) Merkeze verilen projelerin başvuru sırasına göre merkez olanaklarından yararlan-

masını karara bağlamak.
ç) Merkezin bütçesini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
d) Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde

ve çalışma birimlerinin oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.
e) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili olarak araştırıcıların ıslahçı

haklarına ve tescil haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata
göre tespit etmek.

f) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları ça-
lışmalara ilişkin mali destek hizmetlerini karara bağlamak.

g) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.
ğ) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun ilgili maddelerine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Ayrıca merkezin çalışma konuları ile ilgili uzmanlık alanları ve yürütülen projeler doğrultu-
sunda yerli ve yabancı personel ilgili mevzuat kapsamında çalıştırılabilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez; gerekli laboratuvar ve cihazları, tohumluk depoları, iklim

odaları, arazi, sera altyapısını ve sarf harcamalarını Rektörlük tarafından sağlanacak destek ile
temin eder. Ayrıca Merkez, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara araştırma projeleri su-
narak ve ücreti karşılığında hizmet vererek Merkezin işleyişine katkı sağlamaya çalışır. Merkez
tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Mer-
kezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Çankırı Karatekin Üniversitesinden:
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GELENEKLİ TÜRK EL SANATLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı olarak

kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesi Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankırı Karatekin Üniversitesi Gelenekli Türk El Sa-

natları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

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

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

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: Çankırı Karatekin Üniversitesi Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve

Araştırma Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Çankırı Karatekin 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) Gelenekli Türk el sanatlarının geçirdiği evrimi inceleyerek estetik, bilimsel ve tek-

nolojik açıdan doküman hazırlamak.
b) Gelenekli Türk el sanatlarının bakım (konservasyon), onarım (restorasyon) ve aslına

uygun olarak çoğaltmak (reprodüksiyon) üzerinde araştırmalar yapmak.
c) Geleneksel yöntemle ürün veren ustaları, yeni üretim yapan ve özgün çağdaş çizgide

yol alan ustaları desteklemek ve pazar sağlamak. 
ç) Sanat-teknik-bilim koordinasyonu yolu ile gelenekli Türk el sanatlarının eğitimine

ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
d) Gelenekli Türk el sanatları alanında çalışan ulusal ve uluslararası kurumlarla birlikte

her türlü etkinlikler yapmak, ulusal ve uluslararası oluşumlara üye olarak aktif rol almak.
Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur: 
a) "Gelenekli Türk El Sanatları Uzmanlık Kitaplığı" kurarak, bu daldaki yayınları der-

lemek, araştırmacılar için kaynak merkez konumuna gelmek.
b) El sanatlarının kaynaklarını ve günümüzdeki verilerini incelemek ve tespit etmek.
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c) "Gelenekli Türk El Sanatları Belgeliği"ni kurarak çağdaş bir sistematikle geliştirilmiş
gözlem fişleri aracılığıyla, fotoğraf, slide, akar film, çizim ve benzerlerini kullanarak eserlerin
dokümantasyonunu yapmak.

ç) "Gelenekli Türk El Sanatları Konservasyon Atölyesi", "Gelenekli Türk El Sanatları
Restorasyon Atölyesi", "Gelenekli Türk El Sanatları Reprodüksiyon Atölyesi" ve "Dizayn Stüd-
yosu" kurarak el sanatlarının bakım, onarım ve aslına uygun çoğaltmalarını yapmak, özgün bi-
çimler yaratılmasına yardımcı olmak.

d) Gelenekli Türk el sanatları dallarında yarışmalar, karma ve kişisel sergiler, defileler,
kermesler, fuarlar düzenlemek.

e) Plaket, mansiyon ve benzeri ödüller vererek usta ve sanatçıları gelenekli Türk el sa-
natlarının geliştirilmesi ve geleceğe taşınması adına teşvik etmek. 

f) Kataloglar hazırlayarak sanatçının tanınmasına ve tanıtılmasına yardımcı olmak.
g) Panel, açık oturum, sempozyum ve kongreler düzenleyerek, kitap, atlas ve benzeri

yayınlar yaparak el sanatları eğitiminde etkin rol oynamak.
ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde gelenekli Türk el sanatları alanında çalışan resmi ve

özel kurumlarla birlikte her türlü etkinliklerde görev almak.
h) Ulusal ve uluslararası düzeyde gelenekli Türk el sanatları alanında faaliyet gösteren

resmi ve özel kurumlara üye olmak.

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, Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi kadrolu öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görev-
lendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden
Rektöre karşı sorumludur. 

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi kadrolu öğretim
üyeleri arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile gö-
revlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün gö-
rev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür,
görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı
aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek. 
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak. 
c) Müdür yardımcılarını ve yönetim kurulu üyelerini belirlemek ve Rektör onayına sun-

mak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. 
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
e) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek ve Rektörün onayına sunmak. 
f) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak. 
Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma

yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen beş üyeden oluşur. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan sü-
reyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az dört ayda bir top-
lanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak. 
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak. 
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak. 
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek. 
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ile programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak. 
Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan Üniversite içinden ve dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görev-
lendirilen en fazla on iki kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete ica-
bet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri 
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır: 
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak. 
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.
c) Merkez ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iletişim kurulmasını sağlamak. 
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

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

devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Çankırı Karatekin Üniversitesinden:
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; kadın sorunlarını bölgesel ve ulusal bazda ince-

lemek, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılarak kadın rollerine ilişkin araştırmalarda bulun-
mak ve çözüm önerileri sunmak, kadın konusuna duyarlı çalışmalar yapan kurumlarla iş birliği
içerisinde panel, sempozyum ve kurslar düzenlemek, Üniversite bünyesinde yürütülecek ilgili
projelere destek vermek, Çankırı ilinde kadın konusunda duyarlılığı arttırmak için yerel ku-
rumlarla koordineli çalışarak etkinlikler düzenlemek, Çankırı ili içerisinde kadın eğitimi, is-
tihdamı ve toplumsal sorunları ile ilgili eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
Çankırı’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları kamu kurumları, halk ve üniversite iş bir-
liğini sağlayacak projeler üretmek ve konuya duyarlılığı pekiştirecek yayınlar üretmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Kadınla ilgili toplumsal cinsiyet, eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasal ka-

tılım, ekonomik üretim gibi konularda araştırmalar yapmak.
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b) Çankırı ili bünyesinde kadınların eğitim, istihdam, toplumsal, kültürel sorunlarının

çözümü için öneriler geliştirmek ve projeler üretmek.

c) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar sonrasında kadın sorunlarının çözümüne

ilişkin elde edilen bilgilerin yapılan yayınlar aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmak.

ç) Kadın ile ilgili konularda üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği

ile yurt içinde ve yurt dışında kadın ile ilgili her alanda bilimsel araştırmalar yaparak projeler

üretmek ve yapılan projeleri desteklemek.

d) Öncelikle Çankırı bölgesinde, toplumsal yaşamda kadınları daha görünür ve daha

etkin kılmak, hayata daha sıkı tutunmalarını ve kadın-erkek eşitliğini vurgulayacak çalışmalar

yapmak ve sonrasında bu çalışmaları ulusal platforma yaymak.

e) Çankırı ili bünyesinde kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde panel, sempozyum,

kongre gibi etkinlikler düzenleyerek halk ile üniversite arasındaki iletişimi sağlamak.

f) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak yapılan panel, sempozyum, kongre

gibi etkinliklerle karşılıklı bilgi etkileşiminde bulunmak ve ortaklıklar kurmak.

g) Kadınların haklarını öğrenmesi, kadın haklarının korunması, toplumsal cinsiyet rol-

lerinin çözülmesine yönelik çalışmalar yaparak kadınların eğitim, sosyal, kültürel, siyasal ve

ekonomik alanlardaki talep ve etkinliklerini desteklemek.

ğ) Kadın ile ilgili çeşitli konularda seminerler düzenlemek.

h) Merkezin amacında belirtilen konularda dergi, makale, broşür, kitap, poster ve ben-

zeri materyalleri oluşturarak yayımlamak.

ı) Merkezin amacına yönelik ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek ve aynı şe-

kilde düzenlenen etkinliklere katılmak.

i) Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri yerine getirmek.

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 ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri ara-

sından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından en çok iki

kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zaman-

larda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür

yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak.

c) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak.

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
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d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları
belirlemek.

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üni-

versitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektör
tarafından görevlendirilen altı öğretim üyesi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Üyeler
üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından
üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla
Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek.
b) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı top-

lantı ve faaliyetleri belirlemek.
c) Proje konularını tespit etmek.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
d) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan Üniversite içinden ve dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görev-
lendirilen en fazla oniki kişiden oluşur. Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde,
Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir.
Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak.
b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda öneri geliştirmek, destek

sağlamak, amaçların gerçekleştirilmesi konusunda danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Ekipman ve demirbaş
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Haliç Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların
görevlerine 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 (HALİÇ-TÖMER): Haliç Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araş-

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

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak.
b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları

ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim,
araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçe’yi ve
yabancı dilleri öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar
açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazır-
lamak.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                  11 Mart 2019 – Sayı : 30711



ç) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yap-
mak, materyaller hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.

d) Türkçe’yi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde
tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.

e) Türkçe’nin yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliş-
tirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar
yapmak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-
versitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğ-
rencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj
yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-
timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek.
h) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon,

okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar
açmak.

ı) Türkçe ve dil öğretimi alanlarında yurt içinde ve yurt dışında hizmet içi kurslar dü-
zenlemek.

i) Yurt dışında yaşayan Türk ve akraba topluluklarını yurt içinde ve/veya dışında temsil
eden kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Türk dilinin ve Türk kültürünün tanıtılmasına,
araştırılmasına, öğretilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

j) Türkiye’de yaşayan ancak başka ülkenin vatandaşı olan yabancı çocuklarına Türk
toplumuna uyum sağlamaları ve okullarda başarılı olabilmeleri amacıyla Türkçe’yi öğretmek.

k) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında ihtisaslaşmış kişiler yetiştirilmesine öncülük
etmek.

l) Türkçe’nin gerek ana dil gerekse yabancı dil olarak öğretimine yönelik projelere mad-
di destek sağlamak.

m) Türkçe dil sınavları düzenlemek, Türkçe dil yeterlilik belgesi vermek.
n) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp

kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma
kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.
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(2) Müdürün önerisiyle Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanıyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, üç yıl için Rektör ta-
rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür ve
müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcısı vekâlet eder. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek.
(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve konuyla ilgili Üniver-

site öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üye-
den oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar gö-
revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen
üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Mü-
dürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyeti ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayiniyle ilgili konularda Müdürün

tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.
c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlen-
mesine karar vermek.

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.

e) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite
Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek, bu
konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-
ların esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Müdürün, Merkez yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-
lamak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim faaliyetleri
MADDE 11 – (1) Merkezde kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dö-

nemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurs-
larda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya
bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev ala-
cak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel ko-
nular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Öğrenim ücreti
MADDE 12 – (1) Merkezde öğrenim ücretlidir. Öğrenim ücretleri her yıl Rektörlük

tarafından belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte ilan edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

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

Demirbaş, alet ve ekipman
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/3/2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin üçün-
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Lisansüstü programlara yabancı uyruklu adayların kabulünde ALES veya eş değeri
bir sınavdan belirli bir puan almış olma şartı aranmayabilir. Enstitüler, bu Yönetmelik hüküm-
lerine uygun olmak kaydıyla program bazında yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin
usul ve esaslara özel düzenlemeler getirebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/3/2018 30360
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İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ KÜRESEL POLİTİKALAR UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (RUPAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Poli-

tikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin (RUPAM) amaçlarına, yönetim organlarına, yöne-
tim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin (RUPAM) amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Koordinatör: Merkezin proje ve çalışmalarında koordinasyondan sorumlu personeli, 
c) Merkez (RUPAM): İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; sosyo-kültürel, ekonomik ve politik küresel ge-

lişmeleri izlemek, bilimsel araştırma, yayın ve projeler yapmaktır. 
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:
a) Üniversite bünyesinde başta uluslararası ilişkiler, hukuk, iktisat olmak üzere sos-

yal-beşeri bilimlere yönelik örgün ya da yaygın eğitim faaliyetlerini desteklemek üzere, bi-
limsel araştırmalar, projeler, bilimsel çalışmalar düzenlemek, yayınlar ve raporlar çıkarmak;
bu faaliyetlere yönelik olarak yurt içi ve yurt dışı akademik, bilimsel, entelektüel kuruluşlarla
işbirlikleri gerçekleştirmek; ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak proje gerçekleştirme
ve ortak araştırma olanaklarını sağlamak.
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b) Ülkelerin ülkemizle ilişkilerine ve politikalarına yönelik bilimsel araştırma ve stra-
tejik içerikli çalışmalar hazırlamak, raporlar düzenlemek.

c) Üniversiteler ve araştırma merkezleriyle işbirliği olanaklarını geliştirmek, bilgi alış-
verişinde bulunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan ve açık haber kaynaklarından elde
edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmelerini yapmak; üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası
bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyallerinin güncel-
leştirilmesi ve benzeri amaçlar için kullanıma açmak; stratejik araştırmalar arşivinin geliştiril-
mesini sağlamak.

d) Araştırma, inceleme, toplantı düzenleme, yayın ve benzeri akademik faaliyetlerde
yurt içi ve yurt dışı bilim insanları, tüzel kişi ve kurumlarla ortak çaba içinde bulunmak, öğretim
elemanı ve lisansüstü öğrenci değişimini sağlamak.

e) Merkezin faaliyet alanına giren araştırmaları teşvik etmek ve çalışmaları duyurmak
amacıyla değerlendirme toplantıları, seminerler, konferanslar, sempozyum, panel ve benzeri
toplantılar düzenlemek ve bilimsel etkinliklerde bulunmak.

f) Üniversitede uluslararası ilişkiler ve bölgesel kapsamda uzman, deneyimli eleman
ve öğrenci yetiştirmek, bunun için eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve programlar düzen-
leyerek sertifikalar vermek.

g) Öncelikle Üniversite İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olmak üzere Üniversitenin diğer aka-
demik birimleri ile disiplinler arası projeleri geliştirmek ve bu alanda yapılacak çalışmaları
özendirmek.

ğ) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içi ve yurt dışı eğitimini sağlamak, gerekti-
ğinde yabancı uzmanları bu amaçla davet etmek.

h) Proje hazırlamak, dokümantasyon ve yayın faaliyetinde bulunmak.
ı) Talepte bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.
i) Rektörün talep edeceği konularda çalışmalar yapmak.

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; Rektör tarafından Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Mü-
dürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitedeki öğretim ele-
manları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür, görevi başında
bulunmadığı durumlarda, yardımcılarından birini vekil tayin eder. Müdür yardımcılarının da
görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de
sona erer.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.

c) Çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezi, kuruluş amaçları doğrultusunda yönetmek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüş-

meler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, sözleşme ve benzeri işlemleri yapmak.

f) Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma merkezleri ve Rektör-

lüğe bağlı bölüm başkanlıklarının, Merkezin programlarıyla ilgili koordinasyonunu sağlamak.

g) Eğitim ve sosyal etkinlik programlarının başarılı ve amacına uygun olarak gerçek-

leşmesi için gerekli önlemleri almak.

ğ) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini sağlamak.

h) Merkez adına her türlü koordinasyonu sağlamak.

ı) Merkez tarafından yürütülen proje ve çalışmalar için Koordinatör görevlendirilmesini

Yönetim Kuruluna önermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Müdürün önerdiği Üni-

versite öğretim elemanlarından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam

altı üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere

yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan

gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu

ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(4) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin

üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

(5) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üni-

versite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bil-

dirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda

kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
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c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak

ve görevlendirmeler için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

f) Projeler Koordinatörünü Müdürün önerisiyle görevlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, yurt içi ve

yurt dışında bilimsel, akademik, sosyal, politik ve kültürel alanlarda seçkin çalışmaları bulunan

ve Merkez faaliyetlerinin kalitesini, verimliliğini, itibarını artıracak kurumların temsilcilerinden

üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen en fazla altı kişiden oluşur. Bu üyelerin

görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur.

Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine topla-

nır.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel konularda danışmanlık yapar ve ken-

disine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır. 

Demirbaş ve donanım

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Faaliyetlerden elde edilecek gelirler

MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyetleri sonucu elde edilecek gelirlerin kaydı ve har-

canması Üniversitenin mevcut mevzuatı doğrultusunda yapılır. Gelirlerin, öncelikle Merkezin

çalışmalarının geliştirilmesi doğrultusunda harcanması esastır.

Harcama yetkilisi

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

kısmen ya da tümüyle devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hususlarda uygulanacak
usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, lisansüstü eğitim-öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve
sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama
faaliyetlerine 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) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Azami süre: Lisansüstü programın tamamlanması için kullanılabilecek maksimum

süreyi,
c) Danışman/Tez Danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde reh-

berlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya nitelikleri
Senato tarafından belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerini,

ç) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,
d) EABDB: Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığını,
e) EASD: Enstitü Anasanat Dalını,
f) EASDB: Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığını,
g) EK: Enstitü Kurulunu,
ğ) Enstitü: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı enstitüleri,
h) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,
ı) Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin kayıttan sonra ders eklemesi ve/veya ders

bırakması da dikkate alınarak, sınavına girmesi gereken derslerden aldığı notların ağırlıklı arit-
metik ortalamasını,

i) MÜDS: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dil Sınavını,
j) Müdür: Enstitü müdürlerini,
k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için öğrenci statüsünde olan kayıtlı öğrenciyi,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
m) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
n) Senato: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu,
o) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ö) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
p) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
r) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,
s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
t) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü, Kayıt, Dersler ve Sınavlar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 4 – (1) İlan edilmesi gereken yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik kon-

tenjanları, EABDB/EASDB tarafından belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne teklif edilir.
(2) Bu kontenjanlara ilişkin EK kararı Senatonun onayından sonra Rektörlük tarafından

ilan edilir.
(3) İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler

ve var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan, öğrenci almak üzere her yarıyıl ba-
şında veya Senatonun belirlediği tarihlerde verilir.

(4) Lisansüstü programlara öğrenci alım süreci Enstitüler tarafından yürütülür.
Lisansüstü öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru için adayların;
a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksek-

okullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları,
b) Tezli lisansüstü programlara başvuruda ALES’ten en az 55 standart puan veya ÖSYM

tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,
c) Tamamen yabancı dil ile eğitim yapılan programlarda başvurulan ana bilim dalının

başvuru şartlarında Senato tarafından belirlenen yabancı dil başarı notunu sağlamaları,
gerekir.
(2) Sanatta yeterlik/doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların;
a) EABDB/EASDB tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim

veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 3,00 veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olma-
ları,

b) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde lisans derecesiyle başvuran
adayların ALES sözel puan türünde en az 80 puan, doktora için başvurduğu programın puan
türünde ALES’ten en az 80 standart puana sahip olmaları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen sınavların birinden en az bu puan muadili bir puan almış olmaları,

gerekir.
(3) Sanatta yeterlik programlarına tezli veya tezsiz yüksek lisans diplomasıyla, doktora

programlarına tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların;
a) EABDB/EASDB tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim

veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları,
b) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puan, doktora için başvurduğu programın
puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların
birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

gerekir.
(4) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan adayların ALES’ten başvurduğu prog-
ramın puan türünde en az 55 almış olmaları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.
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(5) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(6) Yabancı dil başarı durumu:
a) Lisansüstü programlara başvuran adayların yabancı dil başarı düzeyi YDS, YÖKDİL

ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil bilgi düzeyi
belirleme sınavları veya MÜDS sonuçlarına göre ölçülür.

b) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı yüksek lisans programları için EABDB teklifi,
EK kararı ve Senato onayı ile dil kriteri konulabilir. Eğitim-öğretimin tamamen veya kısmen
yabancı bir dilde yürütüldüğü yüksek lisans programlarına başlamak için adayların eğitimin
yapıldığı yabancı dilden YDS veya YÖKDİL’den en az 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen yabancı dil sınavlarından en az bunlara eşdeğer bir puan almaları gerekir. Dil kriteri
veya şartı son bir yıl içerisinde MÜDS’den geçerli puan alarak da sağlanabilir. Eğitim-öğretimin
tamamen belirlenen veya kriter konulan yabancı dilde yapıldığı programlardan mezun olan veya
zorunlu hazırlık eğitimi aldığı programdan son üç yıl içerisinde mezun olan adaylardan yabancı
dil yeterlik şartı aranmaz.

c) Lisansüstü programlara başvuran adayların yabancı dil başarı durumu Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir.

ç) Sanatta yeterlik/doktora başvurularında eğitim-öğretimin Türkçe yürütüldüğü prog-
ramlarda YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan, eğitim-öğretimin tamamen yabancı dilde ya-
pıldığı programlarda YDS veya YÖKDİL’den en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az bunlara eşdeğer bir puan almış olmak gerekir.

d) Bilim alanı bir yabancı dil olan ana bilim dallarında doktora programlarına başvuran
adayların, bilim alanıyla ilgili yabancı dilden YDS veya YÖKDİL’den en az 80 puan veya
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az bunlara eşdeğer bir
puan almış olmaları gerekir.

e) Yüksek lisans eğitiminde programlara ait dil başarı notunu sağlayamayan öğrenciler
için, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumla-
rında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelikte yer alan ilgili hükümler uyarınca yabancı dil hazırlık programı uygulanabilir.

(7) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve
programa yerleştirilmelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si
ve yazılı sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır. GNO’ların 100’lük sistemdeki karşılık-
larının bulunmasında YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır.

b) Başarı puanı yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden 60, sanatta yeter-
lik/doktora adayları için 65’ten az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanı getirme şartı ve diğer
kriterler Senato tarafından belirlenir.

(8) Güzel sanatlar ana sanat dalları ve konservatuarların ana sanat/ana bilim dallarının
lisansüstü programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yer-
leştirilmelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Yüksek lisans adaylarından ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
b) Yüksek lisans için başarı puanı;
1) Lisans not ortalamasının %50’si ile yazılı/kayıt altına alınmış performans sınav no-

tunun %50’si toplanarak,
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2) Sanatta yeterlik çalışması için başarı puanı güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar
mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların lisans/yüksek lisans
not ortalamasının %50’si ile yazılı/kayıt altına alınmış performans sınav notunun %50’si top-
lanarak,

3) Sanatta yeterlik çalışması için başarı puanı güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar
mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde başvuru
yapan adayların; ALES-SÖZ puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si
ve yazılı/kayıt altına alınmış performans sınav notunun %30’u toplanarak,

hesaplanır.
(9) GNO’ların 100’lük sistemdeki karşılıklarının bulunmasında YÖK’ün dönüşüm tab-

losu kullanılır.
(10) Başarı puanı yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden 60, sanatta yeter-

lik/doktora adayları için 65’ten az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.
(11) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarının

TUS Temel Tıp puanından en az 50 veya ALES’ten 55 standart puan veya ÖSYM tarafından
eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
Temel tıp puanı, TUS’ta  temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın
0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile
elde edilir.

(12) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü
programlara kabul koşulları, ilgili EABDB/EASDB görüşü ve EK teklifi üzerine Senato tara-
fından belirlenir.

(13) Lisansüstü programlara öğrenci alımında, adayların EABDB/EASDB ve EK tara-
fından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları da sağlamaları gerekir.

(14) EABDB/EASDB kararıyla oluşturulan jürinin yaptığı sınav notları ve sınav evrakı
tutanakla aynı gün veya yetişmemesi durumunda bildirmek şartıyla takip eden gün içerisinde
Enstitüye teslim edilir. Başarı değerlendirmeleri EYK tarafından yapılır.

(15) Başarı puanlarına göre adaylar sıralanarak, kontenjan sayısı kadar öğrenci alınır.
Notların eşitliği halinde sınav notu dikkate alınır. Sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye
alınmaz. Sonuçlar, EYK kararıyla kesinleştikten sonra ilan edilir. Sınav sonucuna itirazlar bir
hafta içerisinde ilgili enstitüye yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri üniversite
dışındaki diğer üniversitelerden almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için
eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ve başarısız olunan derslerin
yerine ders saydırma, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir. Alınan ders kredisi,
lisansüstü öğreniminde alınması gereken ders yükünden sayılmaz. Bilimsel hazırlık progra-
mında alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, kayıt silme ve diğer esaslar, dersin
alındığı programda uygulanan esaslarla aynıdır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte
belirtilen lisansüstü eğitim sürelerine dahil edilmez. Ancak öğrenci, bu sürede EABDB/EASDB
teklifi ve EYK kararı ile öğrenim süresinden sayılmak şartıyla lisansüstü dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 
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Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Üniversite mezunu veya öğrencisi olanlar, belirli bir konuda bilgilerini
artırmak amacı ile EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci
olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece en az bir öğrencinin kayıtlı bulunduğu normal
ve ikinci öğretimdeki lisansüstü derslere kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilik ilgili programda
doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Bu adaylar
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Derslere devam ve başarı durumu, Enstitü öğrencilerine
uygulanan esaslarla aynıdır.

(2) Bu öğrencilere, derslerin kredisi ve not durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğ-
rencilerden kayıt yaptıracakları ders başına alınacak ücretler, EYK teklifi üzerine ÜYK tara-
fından karara bağlanır.

(3) Özel öğrenciler, bir yarıyılda en fazla üç ders alabilir. Lisansüstü programa kabul
edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde,
muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş

MADDE 8 – (1) İlgili enstitü bünyesindeki başka bir EABD/EASD veya başka bir
üniversitedeki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, Üniversitenin
lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın en son ilan edilen öğrenci kabul ve ba-
şarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış ol-
ması gerekir. Yatay geçişler için başvuru akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Öğ-
rencinin programa kabulü ve intibakı, EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir.

(3) 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine  göre Enstitüde
ve 33 üncü maddesine göre Üniversitede bir birimde araştırma görevlisi kadrosuna atanıp başka
bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim gören öğrenciler başka herhangi bir şart aranmaksızın
yatay geçiş yaparlar. Ayrıca 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek
Talebe Hakkında Kanun uyarınca kamu kurumlarında burslu statüde yurt dışına lisansüstü eği-
tim-öğretim için gönderilen öğrenciler başka herhangi bir şart aranmaksızın ilgili anabilim da-
lına yatay geçiş yolu ile intibak ettirilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin tamamen yabancı bir
dilde yürütüldüğü programlarda ilgili programın dil şartını sağlamış olmaları gerekir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş en geç üçüncü yarıyılda,
öğrencinin başvurusu, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile yapılabilir. Tezli ve tezsiz
yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin koşullar ve kontenjanlar ilgili
EABDB/EASDB teklifi, EK kararı ile Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 9 – (1) Kayıt hakkı kazananlar, akademik takvimde belirtilen süre içinde is-
tenilen belgelerle ilgili Enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi
içinde kesin kayıt yaptırmayan asıl adaylar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine başarı
değerlendirilme sırası esas alınarak ilan edilen yedek adaylar kayıt yaptırabilir. Kayıt esnasında
istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği Enstitüye verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları ile 20 Nisan 2016 tarihinden önce birden fazla li-
sansüstü programa kayıtlı olanlar hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yap-
tırılamaz ve devam edilemez.
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Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için

EABDB/EASDB kararları doğrultusunda belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uy-
gun görülen dersleri seçip kaydını yenilemek zorundadırlar. Ancak; seminer, uzmanlık alan
dersi ve tez danışmanlığı dersleri dışında mezun olabilmesi için gerekli toplam derslerin yarı-
sından fazlasını danışmanı olduğu öğretim üyesinden veya başka bir öğretim üyesinden alamaz.
Kayıt yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemedikleri süreler azami süresinden sayılır. Katkı
payı ödemeyenlerin kayıtları yenilenmez ve katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine
öğrenci belgesi ve askerlik belgesi verilmez.

(2) Başka bir üniversiteden lisansüstü öğrenci statüsünde ders alan ve kaydı silinen öğ-
renciler, aldıkları derslerin tanınması hususunda her yarıyılın ilk haftasında EABDB/EASDB
aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin tanınması ve öğrencinin öğrenimine hangi yarı-
yılda başlaması gerektiğine, tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki
derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki
yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami süresinden düşülerek, öğrencinin
intibak ettirileceği yarıyıl EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir.

(3) Mazeretsiz 2 yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği ke-
silir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 11 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur.

Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar
ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uy-
gulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır.
Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları, her yarıyılın başında dersi
yürütmekle görevli olan öğretim üyesinin veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derece-
sine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ve EABDB/EASDB görüşü doğrultusunda EYK ta-
rafından belirlenir.  Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun yüksek lisans
için en az CC, doktora için en az CB olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıda
belirtilen puanlama sistemi uygulanır:

a)
Puan Yarıyıl sonu ders notu Katsayı
90-100                                 AA                                        4,00
85-89                                   BA                                        3,50
80-84                                   BB                                        3,00
75-79                                   CB                                        2,50
70-74                                   CC                                        2,00
65-69                                   DC                                        1,50
60-64                                   DD                                        1,00
50-59                                   FD                                        0,50
00-49                                   FF                                           0
b) (TT) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamala-

rına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir.
c) (GG) notu, tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (GG) notu ay-

rıca, kredisiz olarak alınan ve başarılı olunan derslere verilir. Bu not seminer, uzmanlık alan
dersi, tez çalışması, yeterlik sınavına hazırlık ve tez önerisi dersleri için verilir.
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ç) (KK) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir. (KK) notu
ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarısız olunan derslere verilir. Bu not seminer, uzmanlık
alan dersi, tez çalışması, yeterlik sınavına hazırlık ve tez önerisi dersleri için verilir.

Notlarda maddi hata
MADDE 12 – (1) Enstitüler tarafından açıklanan sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir

maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu
ve bağlı oldukları EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarından
sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş
olması gerekir.

(2) Öğrenciler sınavlardan aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilir. İtirazlar,
not ilanından itibaren bir hafta içinde Enstitüye yapılır. İlgili anabilim dalında oluşturulan ko-
misyon tarafından maddi hata dilekçeleri incelenir. Not değişiklikleri EYK tarafından karara
bağlanır.

Not ortalamaları
MADDE 13 – (1) Not ortalaması kredi ağırlıklı olarak hesaplanır. Kredi ağırlıklı not

ortalaması, her yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin kredisinin başarı notu ile çarpımları top-
lamının, kredi toplamına bölünmesi ile bulunur.

(2) GNO, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilişinden itibaren Senato tarafından
belirlenen ders yükünden az olmamak şartıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak
hesaplanır. GNO hesabına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğ-
rencinin not belgesinde belirtilir.

(3) Öğrencinin muafiyet hakkı kazandığı derslerden aldığı başarı notları da GNO he-
sabına dahil edilir.

(4)  İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2,00’dan
az olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders saydırma
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları lisansüstü dersleri say-

dırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, ders seçme süresi içinde öğrencinin başvu-
rusu, ilgili EABDB/EASDB’nin teklifi ve EYK kararı ile belirlenir. Saydırılan derslerin toplamı
30 ve üzeri AKTS olması durumunda süre eksiltme uygulanır.

(2) Başka bir üniversiteden ders almış öğrencilerin, başarılı oldukları derslerin ders say-
dırma işlemlerinde, saydırılan dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini
geçmemek üzere öğrencinin başvurusu, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile say-
dırılabilir. Bu derslerin alındığı kuruma ait detay belirtilip transkriptine olduğu gibi yazılarak
başarı notu girilir.

Kayıt silme
MADDE 15 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, öğren-

cinin bir dilekçeyle ilgili Enstitüye başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. Bu durumda öden-
miş olan harç ve kayıt giderleri iade edilmez. Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve
kurumlara bildirilir.

(2) Aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilerin kayıtlı oldukları Enstitü ile ilişikleri kesilir; 
a) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2,00’dan az

olan öğrencinin,
b) Mazeretsiz 2 yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencinin,
c) Tezli yüksek lisans programında dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kre-

dili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversi-
tenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde tez
savunmasına mazeretsiz girmeyen öğrencinin,
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ç) Tezsiz yüksek lisans programında azami sürenin sonunda başarısız olan veya prog-
ramı tamamlayamayan öğrencinin,

d) Tezsiz yüksek lisans programında yapılan yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci
en geç üç ay içerisinde aynı jüri tarafından ikinci kez sınava alınır, bu sınavda da başarısız olan
öğrencinin,

e) Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlama-
nın 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 tamamlayama-
yan veya en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin,

f) Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan ya da koşulları yerine getirdiği halde ye-
terlik sınavına iki defa girmeyen doktora öğrencisinin,

g) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin,
ğ) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencisi en geç üç ay içinde,

doktora/sanatta yeterlik öğrencisi ise en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri
önünde yeniden savunur. Bu savunmaya mazeretsiz katılmayan ya da savunma sonunda başa-
rısız bulunarak tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin,

h) Öğrenci, tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için
gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş jüri üye sayısından
üç fazla kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.
EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen
öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-
namaz. Bu durumda olup azami süresi dolan öğrencinin,

ı) Doktora programında tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu
seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa
aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiş-
tiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savun-
mada da reddedilen öğrencinin,

i) Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar Enstitüye ulaşmaması du-
rumunda öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir. Doktora programında tez izleme ko-
mitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin,

j) Tez çalışmasını azami süreler sonuna kadar tamamlayamayan yüksek lisans öğren-
cisinin ve kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez
önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını azami süreler sonuna kadar tamamlayamayan doktora
öğrencisinin,

k) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış
olan öğrencinin,

l) Başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçişle kabul edilen öğrencinin.
Ders tekrarı
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrarlamak zorun-

dadır. Öğrenciler başarısız oldukları seçmeli dersleri ise tekrarlayabilir veya danışman onayı
ile yerine başka bir ders alabilir.

(2) Ayrıca öğrenciler GNO’larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tek-
rarlayabilirler. Tekrarlanacak dersler, ders kayıtları süresi içinde danışmanın önerisi ve
EABDB/EASDB onayı ile belirlenir.

Yarıyıl izni
MADDE 17 – (1) Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve belgelendirilmek şartı ile en

fazla iki yarıyıl izni verilebilir:
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a) Hastalık izni: En az altı haftalık bir süreyi kapsayan ve EYK tarafından uygun görü-
len sağlık kurulu raporu.

b) Askerlik izni: Öğrencinin tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapıla-
maması veya azami süresini doldurduğu için isteğe bağlı ya da zorunlu askere alınması.

c) Maddi ve ailevi nedenlerle izin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve
geçimini etkileyen ölüm, doğal afet veya benzer durumlar.

ç) Değişim programları hariç olmak üzere öğrenimleri ile ilgili olarak yurt dışında gö-
revlendirilme.

d) Öğrencinin gözaltına alınmış ve/veya tutuklanmış olduğunun tespit edilmiş olması
veya durumun özelliklerine göre ilgili EYK tarafından geçerli kabul edilen diğer gözaltı ve tu-
tukluluk durumları.

e) İlgili EYK tarafından kabule değer görülen diğer mazeret durumları.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programının açılması ve yürütülmesi
MADDE 18 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülür.
Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, lisans derecesi yeterliliklerine

dayalı bir alanda, bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma ya-
parak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini sağ-
lamaktır. Tezli yüksek lisans programı örgün ve uzaktan eğitim programı şeklinde de yürütü-
lebilir.

Dersler
MADDE 20 – (1) Eğitim-öğretim programlarında dersler; zorunlu, seçmeli, seminer,

tez, dönem projesi, uzmanlık alan dersi adı altında yer alır. Bunlardan;
a) Zorunlu dersler (Z); eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başar-

ması gereken derslerdir.
b) Seçmeli ders (S); eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler

veya ders grupları arasından alınacak derslerdir.
c) Seminer (SM); lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir

konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir me-
tinden oluşan çalışmadır.

ç) Tez (T); tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik ola-
rak hazırlanan bilimsel bir çalışmadır.

d) Dönem projesi (DP); tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya ince-
lenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklidir.

e) Uzmanlık alan dersi (UA); yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanın ça-
lıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik
ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazan-
dırılması, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulana-
cak olan teorik bir derstir.

(2) Ders içeriği, işlenecek konular, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlen-
dirme yöntemleri, sınav katkı oranları gibi hususlar dersi verecek öğretim elemanı tarafından
ders bilgi formunda belirtilir. Ders bilgi formları EABDB/EASDB kararı ile onaylandıktan
sonra Enstitü tarafından eğitim-öğretim başlamadan ilan edilir.
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Tezli yüksek lisans programında ders yükü
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşu-

luyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalış-
ması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı
bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer
ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer çalışmasının
bir kopyası öğrenci tarafından EABD/EASD başkanına teslim edilir.

(2) Öğrencilerin alacakları derslerin en fazla ikisi, danışmanın görüşü üzerine daha önce
almamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir. Bu durumda alınan dersler zorunlu
krediden sayılır ve GNO’ya dahil edilir.

(3) İlgili danışmanın görüşü, EABDB/EASDB teklifi ve EYK onayı ile Enstitülerdeki
EABD/EASD’de veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden
en fazla iki ders seçilebilir.

(4) GNO 3,00 ve üzerindeki lisans düzeyi son sınıf öğrencileri açılmış olan yüksek li-
sans derslerinden ilgili EABDB/EASDB kararı ile en fazla üç ders seçebilirler.

(5) Yüksek lisans programları; yurt içi ve yurt dışı, birleştirilmiş ve ortak yüksek lisans
programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda;

a) Yurt içi ile ilgili programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Li-
sansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik,

b) Yurt dışı ile ilgili programlar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim
Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik,

hükümlerine göre yürütülür.
(6) Öğrencilerin, ders aşamasında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın

etiği konularını içeren en az bir dersi almaları zorunludur.
Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 22 – (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) Tezli yüksek lisans programında dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kre-
dili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversi-
tenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde tez
savunmasına mazeretsiz girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması ve tez konusunun önerilmesi
MADDE 23 – (1) EABDB/EASDB, tezli yüksek lisans programında her öğrenci için

öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dik-
kate alarak bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir.

(2) Danışman, EYK kararı ile atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim
üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka
bir üniversiteden öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden
fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Danışman atanıncaya kadar bu
görevi EABD/EASD başkanı yürütür.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akade-
mik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

11 Mart 2019 – Sayı : 30711                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



(4) Tezli yüksek lisans programlarında en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman
tarafından belirlenen tez çalışmasının amacı, yöntemi ve çalışma planını içeren tez önerisi ilgili
EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından onaylanır.

(5) Danışman ve/veya tez konusu değişikliği EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı
ile yapılabilir. Danışman değişiklikleri ilgili yarıyılın başında ve sonunda yapılır.

(6) Enstitüde kayıtlı tez önerisi kabul edilmiş olan bir yüksek lisans öğrencisinin da-
nışmanlığını yürüten öğretim üyesinin Üniversitedeki görevinden ayrılması, emekli olması
veya il dışında görevlendirilmesi ve talep etmesi durumunda danışmanlığı devam eder. Altı
aydan daha uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır.
Önceki danışman EYK kararı ile ikinci danışman olarak devam edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tez yazım kılavuzuna

uygun biçimde hazırladığı tezinin en az bir basılı nüshasını, elektronik ortamdaki bir kopyasını
ve intihal yazılım programı raporunu danışmanına sunar. Tez ve intihal yazılım programı raporu
EABDB/EASDB tarafından, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte
Enstitüye teslim edilir. Enstitü, söz konusu tezi ve intihal yazılım programı raporunu jüri üye-
lerine gönderir. Jüri tarafından hazırlanan rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, EYK’ya gönderilir. 

(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçe’dir. Ancak
tez, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile ÜAK tarafından kabul edilen doçentlik sınavı
kriterlerindeki dillerden bir dilde de yazılabilir.

(3) Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlarda tez yazım dili öğ-
retim dilidir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK
kararı ile atanır. Jüri, öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Yüksek lisans tez jürisi, tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren en geç bir ay
içinde hazırladıkları kişisel raporlarla birlikte EABDB/EASDB tarafından teklif edilen ve EYK
kararı ile kesinleşen tarih ve yerde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının yeri ve
tarihi EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir. Jüri üyeleri, aralarından birini baş-
kan seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden olu-
şur. Sınav en az 45, en çok 90 dakikadır ve dinleyicilere açıktır.

(6) Yüksek lisans tez savunma sınavlarında, danışman dahil jüri salt çoğunluğunun ve
öğrencinin fiilen sınava katılması şartıyla, Üniversite dışından görevlendirilen öğretim
üyesi/üyeleri, EABDB/EASDB görüşü ve EYK kararı ile video konferans sistemi kullanılarak
sınava katılabilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Bu karar, jüri raporları ve sınav tutanağı
ile birlikte EABD/EASD başkanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bildi-
rilir. Video konferans yöntemiyle yapılan sınavlarda jüri kararı ıslak imzalı veya elektronik im-
zalı olarak en geç 10 (on) gün içerisinde EABDB/EASDB’ce Enstitüye iletilir. Bu karar Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. 

(8) Tezi kabul edilen, tezinin ciltlenmiş en az üç basılı nüsha ve bir elektronik kopyasını
tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK talep ha-
linde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci ko-
şulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu
durumda olup azami süresi dolan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
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(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencisi en geç üç ay içinde

düzeltmeleri yapılan, tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmaya mazeretsiz katıl-
mayan ya da savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü
ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve tezi Enstitü tarafından şekil yönünden

uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir. Yüksek
lisans programını tamamlayan öğrenciye EABD/EASD programının onaylanmış adı bulunan
Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi tezin sı-
nav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma
eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü
belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programı şeklinde

de yürütülebilir.
Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi
dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-
rısız olarak değerlendirilir. EABDB teklifi üzerine, EYK kararı ile yeterlik sınavı yapılabilir.
Yeterlik sınav jürisi üç kişiden az olmamak koşulu ile EABDB/EASDB tarafından oluşturu-
lur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanın başvurusu ve ilgili
EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden en fazla iki ders seçebilir.

(3) Yüksek lisans dersleri, ilgili danışmanın onayı, EABDB/EASDB teklifi ve EYK
kararı ile Enstitülerdeki diğer EABD/EASD veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan derslerden seçilebilir.

(4) GNO’su  3,00 ve üzerindeki lisans düzeyi son sınıf öğrencileri, açılmış olan yüksek
lisans derslerinden ilgili EABDB/EASDB kararı ile en fazla üç ders seçebilirler.

(5) Dönem projesinin yürütülmesi ve yeterlik sınavının düzenlenmesi esasları EK teklifi
üzerine Senato tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıl-
dır.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programında azami sürenin sonunda başarısız olan veya prog-
ramı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında yapılan yeterlik veya proje sınavında başarısız
olan öğrenci en geç üç ay içerisinde aynı jüri tarafından ikinci kez sınava alınır, bu sınavda da
başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 29 – (1) EABDB/EASDB, tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için

öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dik-
kate alarak danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi ve onaylanmasıyla dönem projesi çalışmaları
ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(3) Danışman ve/veya dönem projesi konusu değişiklik önerileri, danışman ve
EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır. Danışman değişiklikleri ilgili ya-
rıyılın başında ve sonunda yapılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisinin mezuniyetine ilgili EYK tarafından karar verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, üzerinde öğrencinin ta-

mamlamış olduğu EABD/EASD programının onaylanmış adı bulunan, Müdür ve Rektörün
imzasını taşıyan tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma
eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü
belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı
MADDE 31 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma,

bilimsel bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bir araştırma
sürecini bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlan-
dırma yeterliklerine sahip olmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
Ders yükü
MADDE 32 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam 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 kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 42 kredilik 14
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS
kredisinden oluşur.

(2) Doktora dersleri, tez danışmanının ve ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı
ile diğer EABD/EASD veya üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla dört ders seçilebilir.
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(3) Bu program kapsamında kendi lisans mezuniyet alanı dışında başka alanlardan lisans
düzeyinde dersler alınabilir. Öğrenciler aldıkları bu dersleri başarmak zorunda olup, bu dersler
ders yüküne, GNO’ya ve doktora programı kredisine sayılmaz.

(4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları
şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları;

a) Yurt içi ile ilgili programlar için, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yük-
seköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında
Yönetmelik,

b) Yurt dışı ile ilgili programlar için, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğre-
tim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik,

hükümlerine göre yürütülür.
(5) Öğrenciler, daha önce yüksek lisans aşamasında almamışsa, bilimsel araştırma tek-

nikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi almak zorundadır.
Süre
MADDE 33 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00
genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez
önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını azami süreler sonuna kadar tamamlayamayan öğ-
rencinin Enstitü 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.

Tez danışmanı atanması
MADDE 34 – (1) EABDB, her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını,

çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak Üniversite kadrosunda bulunan
bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını
ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının,
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Danışman atanıncaya kadar bu görevi
EABD/EASD başkanı yürütür.

(2) Doktora tez danışmanı Üniversiteden seçilir, Üniversitede belirlenen niteliklere sa-
hip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde EYK tara-
fından başka bir üniversiteden öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş Hekimliği, Ec-
zacılık, Tıp ve Veteriner Fakülteleri Anabilim Dalları hariç doktora programlarında öğretim
üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş
olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip
kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akade-
mik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.
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(4) Danışman ve/veya tez konusu değişiklik talebi EABDB teklifi ve EYK kararı ile
yapılabilir. Danışman değişiklikleri ilgili yarıyılın başında ve sonunda yapılır. Değişiklik tale-
binin danışmandan gelmemesi durumunda öğrencinin aynı konu ile tezine devam edebilmesi
önceki danışmanının iznine tabidir. Tez konusu değiştirilen öğrencilere tez konusu önerisi ile
ilgili esaslar tekrar uygulanır.

(5) Enstitüde kayıtlı tez önerisi kabul edilmiş olan bir doktora öğrencisinin danışman-
lığını yürüten öğretim üyesinin; Üniversitedeki görevinden ayrılması, emekli olması veya il
dışında görevlendirilmesi ve talep etmesi durumunda danışmanlığı devam eder. Altı aydan daha
uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Değişiklik
talebinin danışmandan gelmemesi durumunda öğrencinin aynı konu ile tezine devam edebil-
mesi önceki danışmanının iznine tabidir. Önceki danışmanın ikinci danışman olarak devam et-
mesi için EYK kararı gerekir.

Yeterlik sınavı
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla

ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora yeterlik sı-
navına girebilmek için, gerekli sayıdaki ders ve semineri başarmış olması ve en az 3,00 genel
not ortalamasını sağlamış olması gerekmektedir.

(2) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılında birer defa olmak üzere yılda iki kez yeterlik
sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın, lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zo-
rundadır.

(3) Yeterlik sınavları EABDB teklifi ile EYK tarafından atanan ve atama süresi boyunca
sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Doktora yeterlik komitesi, öncelikle ilgili ana bilim dalında yer alan öğretim üyeleri veya aynı
koşulları sağlayan yakın ana bilim dallarından öğretim üyelerinden oluşur. Bir öğretim üyesi
birden fazla yeterlik komitesinde yer alabilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak,
uygulamak ve değerlendirmek amacıyla tez danışmanının da içinde bulunacağı en az ikisi başka
bir üniversiteden olmak üzere beş kişilik doktora yeterlik sınav jürisini EYK onayına sunar.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü ve
yazılı sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Yazılı sınav başarısı
notla değerlendirilebilir. Sınavın sözlü kısmına dinleyiciler katılabilirler. Doktora yeterlik jürisi,
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi tarafından yeterlik sı-
navını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam ders sayısının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Öğrenci, bu dersleri başarmak zorundadır.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci başvurusunun EABD/EASD tarafından uygun bulunması ve EYK
kararı ile yüksek lisans programına geçebilir.

(7) Koşulları yerine getirdiği halde ilgili dönemde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci
başarısız sayılır.

(8) Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan ya da koşulları yerine getirdiği halde
yeterlik sınavına iki defa girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde tez danış-

manının önerisi, EABDB teklifi ve EYK kararı ile tez izleme komitesi (TİK) oluşturulur.
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(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması duru-
munda, ikinci tez danışmanı isterse tez izleme komitesi toplantılarına oy hakkı olmaksızın ka-
tılabilir. Tez izleme komitesi sunumlarında Üniversite dışından görevlendirilen öğretim
üyesi/üyeleri EABDB/EASDB görüşü ve EYK kararı ile video konferans sistemi kullanılarak
sunuma katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili danışmanın öne-
risi, tez izleme komitesi üyesinin ve EABDB teklifi veya tez konusu değişikliği nedeniyle EYK
kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öne-
risini, tez danışmanı ve EABDB oluru ile tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.
Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez
izleme komitesi üyelerine verilmek üzere EABD başkanına teslim eder.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, tez önerisi savunma sınavı tarihinden itibaren jüri
üyelerinin tamamının fiili katılımı durumunda üç gün, video konferans yöntemi ile yapılması
durumunda ise on gün içinde EABD başkanı tarafından Enstitüye tutanakla bildirilir ve EYK
kararı ile onaylanır.

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

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen
öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci yurtdışı
değişim programları çerçevesinde ya da en az üç ay süreyle yurtdışındaki eğitim/araştırma ku-
rumlarında görevli ise, belgelendirmek koşulu ile tez izleme komitesi sunumu video konferans
yöntemiyle yapılabilir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üye-
lerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tara-
fından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir.

(6) Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar Enstitüye ulaşmaması
durumunda öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir. Doktora programında tez izleme
komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin
Enstitü  ile ilişiği kesilir.

(7) Tez izleme komitesi tez konusu veya tez başlığı değişikliği önerebilir. EABDB ta-
rafından tez konusu veya tez başlığı değişikliği önerilen öğrencinin yeni tez konusu EYK kararı
ile onaylanır. Tez konusu değişen öğrenci en geç altı ay içerisinde yeniden tez önerisi savun-
masına girer. Tez konusu değişen öğrencinin azami süre hariç tez süreci yeniden başlar.

Tezin sonuçlandırılması
MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen

öğrenci en az üç kez tez izleme komitesi tarafından başarılı olarak değerlendirildikten sonra
tez savunma sınavına girebilir. Doktora öğrencisi tez savunma sınavı öncesinde Senato tara-
fından belirlenen nitelik ve sayıda bilimsel yayın yapmak zorundadır.
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(2) Doktora programındaki bir öğrenci, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı
tezinin en az bir basılı nüshasını, elektronik ortamdaki bir kopyasını ve intihal yazılım programı
raporunu danışmanına sunar. Tez ve intihal yazılım programı raporu EABDB/EASDB tarafın-
dan, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte Enstitüye teslim edilir.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine
gönderir. Jüri tarafından hazırlanan rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-
rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçedir. Tez,
EABDB teklifi ve EYK onayı ile ÜAK tarafından kabul edilen doçentlik sınavı kriterlerindeki
dillerden bir dilde de yazılabilir.

(4) Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlarda tez yazım dili öğ-
retim dilidir.

(5) Doktora tez jürisi, danışmanın önerisi, EABDB teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri,
üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim ku-
rumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
tez savunma sınavına katılabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte EABDB/EASDB tarafından teklif edilen ve EYK
kararı ile kesinleşen tarih ve yerde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri üyeleri, araların-
dan birini başkan seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-
lümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(7) Doktora tez savunma sınavlarında, danışman dahil jüri salt çoğunluğunun ve öğ-
rencinin fiilen sınava katılması şartıyla, Üniversite dışından görevlendirilen öğretim üyesi/üye-
leri, EABDB görüşü ve EYK kararı ile video konferans sistemi kullanılarak sınava katılabilir. 

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Bu karar, EABD başkanı tarafından tez
sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte bildirilir.
Video konferans yöntemiyle yapılan sınavlarda jüri kararı ıslak imzalı veya elektronik imzalı
olarak en geç 10 (on) gün içerisinde EABDB'nca Enstitüye iletilir. Bu karar EYK onayı ile ke-
sinleşir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmaya mazeretsiz katılmayan ya da sa-
vunma sonunda başarısız bulunarak tez çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği
kesilir.

(10) Tezi kabul edilen öğrenci, tezinin ciltlenmiş en az üç basılı nüshasını ve bir elek-
tronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. EYK
başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen
öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-
namaz. Bu durumda olup azami süresi dolan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş ve tezi reddedilen öğrenciye tezsiz
yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olması
kaydıyla talebi halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve tezi Enstitü tarafından şekil yönünden

uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.
(2) Doktora programını tamamlayan öğrenciye EABD programının onaylanmış adının

belirtildiği, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan doktora diploması verilir. Mezuniyet tarihi,
tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.
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(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma
eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü
belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Sanatta yeterlik çalışmasının amacı ve kapsamı
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yeteneği amaçlayan bir doktora
eşdeğeri yükseköğretim programıdır. 

(2) Sanatta yeterlik programı, dersler, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil veya ilgili EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenen diğer çalışmalardan oluşur.

Ders yükü
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programı yüksek lisanstan gelenler için toplam 21

krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uy-
gulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240
AKTS kredisinden oluşur.  Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az on dört
ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az
300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Lisansüstü dersler EASDB teklifi ve EYK kararı ile diğer üniversitelerde verilmekte
olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans de-
recesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Öğrenciler, daha önce yüksek lisans aşamasında almamışsa, bilimsel araştırma tek-
nikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi almak zorundadır.

Süre
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta ge-

çen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin ders-
lerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-
maksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması veri-
lir.

Danışman atanması
MADDE 43 – (1) EASDB her öğrenci için öğretim üyeleri içerisinden daha önce ba-

şarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş danışmanı en geç ikinci yarıyılın
sonuna kadar Enstitüye önerir. Danışman, EYK kararı ile atanır. Danışman atanıncaya kadar
bu görevi EASD başkanı yürütür.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak
ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine
sahip kişilerden olabilir.
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(3) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akade-
mik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(4) Sanatta yeterlik programında, danışmanın önerisi ile Enstitü tez konusu öneri for-
muna uygun olarak hazırlanan tez konusu en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar ilgili EASDB
tarafından onaylandıktan sonra ilgili Enstitüye sunulur.

(5) Sanatta yeterlik öğrenci danışmanlığı yürüten öğretim üyesinin; Üniversitedeki
görevinden ayrılması, emekli olması veya il dışında görevlendirilmesi ve talep etmesi duru-
munda danışmanlığı devam eder. Altı aydan daha uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi duru-
munda yerine yeni bir danışman atanır. Önceki danışman EYK kararı ile ikinci danışman olarak
devam edebilir.

(6) Danışman ve/veya tez, sergi, proje, konser, temsil veya resital konusu değişiklik ta-
lebi EASDB teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır. Danışman değişiklikleri ilgili yarıyılın
başında ve sonunda yapılır. Değişiklik talebinin danışmandan gelmemesi durumunda öğrenci-
nin aynı konu ile tezine devam edebilmesi önceki danışmanının iznine tabidir. Konusu değiş-
tirilen öğrencilere ilgili esaslar tekrar uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programında tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği

sonuçları, sergi, proje, konser, temsil veya resital hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıkla-
yan ve belgeleyen bir metni tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezinin en az bir
nüshasını, elektronik ortamdaki bir kopyasını ve intihal yazılım programı raporunu danışmanına
sunar. Tez; intihal yazılım programı raporu ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin danışman
görüşü ile birlikte EASDB’ce Enstitüye teslim edilir. Enstitü, tezi ve intihal yazılım programı
raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Jüri tarafından hazırlanan rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gön-
derilir.

(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçe’dir. Tez,
EASDB teklifi ve EYK kararı ile ÜAK tarafından kabul edilen doçentlik sınavı kriterlerindeki
dillerden bir dilde de yazılabilir.

(3) Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlarda tez yazım dili öğ-
retim dilidir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışmanın önerisi, EASDB teklifi ve EYK kararı ile atanır.
Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere
beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışman oy hakkı olmaksızın tez savunma sınavına ka-
tılabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi sınava alırlar.
Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Sanatta yeterlik sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EASD başkanı tarafından sınavı izleyen üç gün
içinde Enstitüye jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte bildirilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci söz konusu tezin veya metnin cilt-
lenmiş en az üç basılı nüshasını ve bir elektronik kopyasını sınava giriş tarihinden itibaren bir
ay içinde Enstitüye teslim eder. EYK 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.  Bu durumda olup azami süresi dolan öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir.
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(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması 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.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik çalışmalarında başarılı olmak ve diğer koşulları da

sağlamak kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin, sergi, proje veya resital çalışmasını açıklayan ve
belgeleyen metni Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin me-
zuniyetine EYK tarafından karar verilir. Sanatta yeterlik öğrencisi tez savunma sınavı öncesinde
Senato tarafından belirlenen nitelik ve sayıda bilimsel/sanatsal çalışma yapmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik programını tamamlayan öğrenciye EASD programının onaylanmış
adının belirtildiği, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan doktora diploması verilir. Mezuniyet
tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim tarihidir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma
eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü
belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Danışman ataması ile jüri oluşturulması hakkında diğer hususlar
MADDE 46 – (1) Lisansüstü programlarda öğretim üyelerinin danışmanlıkları ile ilgili

diğer hususlara EK karar verir.
(2) Enstitü bünyesinde yürütülmekte olan doktora programları için Tez İzleme Komitesi,

Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi, Doktora Yeterlik Komitesi ve Doktora Tez Savunma Jürileri,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yü-
rütülmesine Dair İlkeleri doğrultusunda doktora programlarında danışmanlık faaliyetini yürü-
tebilme koşullarına sahip öğretim üyelerinden oluşturulur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Muğla Sıtkı Koçman

Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hüküm-
leri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 48 – (1)  18/12/2017 tarihli ve 30274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler, 2016-2017 eğitim-öğre-

tim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.
(2) Öğrencilerin ders, yeterlik, tez ve benzeri hususlarda daha önce kaç kez başarısız

oldukları dikkate alınmaz. Söz konusu hususlarda ilgili süreç, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı
güz yarıyılından itibaren yeniden başlar.

Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
PATATES İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI 

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, patates ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının

dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/3/2019 tarihli ve 815 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve
14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta
Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY): Tarife kontenjanının Ticaret Ba-

kanlığınca, firmalara ithalatı gerçekleştirilecek eşyaya dair gümrük beyannamesi tescil numarası
sırası esas alınarak tahsis edildiği yöntemi,

c) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali
yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması
MADDE 4 – (1) Söz konusu tarife kontenjanının dağıtımı BSGTY’ye göre yapılacak

olup, gümrük beyannamesinin tescili esnasında tarife kontenjanından yararlanılacağının beyan
edilmesi müracaat hükmündedir.

(2) BSGTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanı tahsisi gümrük beyannamesinin tescili
aşamasında ilgili muafiyet kodunun seçilmesi ile yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incele-
meleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir.

Dağıtım kriterleri
MADDE 5 – (1) Söz konusu tarife kontenjanına ilişkin tahsisat, tarife kontenjanı ko-

nusu ürüne ilişkin gümrük beyannamesinin tescil numarası sırası esas alınarak, beyan edilen
miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılır. Bu şekilde tahsis edilen miktar toplam
tarife kontenjanından düşüm yapılarak kontenjanın tamamı tahsis edilir. Tarife kontenjanından
faydalanmak üzere talep edilen miktarın mevcut tarife kontenjanı miktarını aşması halinde sis-
tem tarafından firmaya bilgilendirme mesajları verilir.

Yaptırım
MADDE 6 – (1) Tebliğ kapsamında yapılacak ithalat işlemlerinde bu Tebliğde belirtilen

hususlara aykırı davranıldığının tespiti halinde, yapılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilir.
Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ, tarife kontenjanı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 8 – (1) Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin

ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada or-
taya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2264 

—— • —— 

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2340 

—— •• —— 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KESTART YAĞI ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 kg Kestart Yağı alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 20.03.2019 Çarşamba günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma 
Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 20.03.2019 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız 

Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 
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7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 - Yenimahalle/ANKARA 

Tel: (0312) 592 93 00 - (0312) 592 94 00 Faks: (0312) 397 33 71 - 74 

 2435/1-1 

—— • —— 
KARS DEPO ŞEFLİĞİ VE DİVRİĞİ DEPO MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI BULUNAN 

LOKOMOTİF, DİZEL JENARATÖR VE/VEYA DİZEL TREN SETLERİNİN  

SERVİS VE ARIZA BAKIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2019/109036 

1- İdarenin :  

a) Adresi: Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Cad. No:1 58030 / TCDD Taşımacılık A.Ş 

Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-71123  0 346 2211900 

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

2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : Kars Depo Şefliği ve Divriği Depo 

Müdürlüğünün ihtiyacı bulunan Lokomotif,Dizel Jenaratör ve/veya Dizel Tren Setlerinin Servis 

ve Arıza Bakım Hizmeti Satın Alınması İşi (2880 Adet ) 

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosuna (Giriş kat, Ek Bina Z-32 nolu oda) 01/04/2019 günü saat 

14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale TCDD Taşımacılık A.Ş. Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. (l.Kat, 113 nolu oda) 

5- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (Giriş kat, Ek Bina Z-32 nolu oda) görülebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli 

Teşekkülümüz Banka Hesap Numarasına 200,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve 

Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, Ek Bina Z-32 nolu oda) temin edilebilir. 

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

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2390/1-1 
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KÖŞEBENT VE I-U-ÜST PROFİL SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/110580 
1. İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 
2. İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 8 kalem Köşebent ve I-U-Üst Profil, vagon 

imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır. 
3. İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu, 
b) Tarihi ve saati  : 21.03.2019 - Saat 14:00 
4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5. Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
21.03.2019 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye 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. 2386/1-1 
—— • —— 

VAGON MUHTELİF BORULARI SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/106270 
1- İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436 - 4437)/ 
  225 50 60 - 225 72 72 
2- İhale Konusu İşin Niteliği, 
    Türü ve Miktarı : 15 kalem Vagon Muhtelif Boruları; vagon imalatında 

kullanılmak üzere satın alınacaktır. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 25.03.2019 - Saat 14:00 
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 
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5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

25.03.2019 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye 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. 2324/1-1 

—— • —— 
KULPLU CAM BARDAK SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden - Rize: 

1 - Teşekkülümüz  ihtiyacı olan 5.000.000 adet Temperli Kulplu Cam Bardak  %20 artar-

azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık  

İhale Usulü ile satınalınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı /RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.03.2019 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 -   İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 -  İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2314/1-1 
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PANCAR BIÇAĞI VE PANCAR BIÇAĞI BİLEME FREZESİ ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2019/111247 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14  06100 Yenişehir/ANKARA 

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

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6.200 Adet Pancar Bıçağı, 80 Adet Pancar Bıçağı Bileme 

Frezesi. 

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

c) Teslim tarihi : Pancar bıçakları ve bileme frezelerinin tamamı en geç 

16.07.2019 tarihine kadar tek partide teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 25.03.2019 Pazartesi günü, saat 14.00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır, 

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14  06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanı, KDV. dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 25.03.2019 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14  06100 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

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

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 2380/1-1 
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SANALLAŞTIRMA SİSTEMİ VE SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı Sanallaştırma Sistemi ve Sunucunun ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20/03/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 2382/1-1 
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KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI LİSANS 

GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı kurumsal kaynak planlaması lisans 

güncellemesi hazırlanan teknik şartnamesine ve Oracle markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla  

birlikte teknik şartname, Oracle markası, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14.03.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin hazırlanan teknik şartnamesine ve Oracle markasına uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 2383/1-1 
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1 ADET VERİ MERKEZİ YAPILANDIRMASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Veri 

Merkezi Yapılandırması Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18.03.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 2384/1-1 
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MUHTELİF RAMBLE VE KAFES TELİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İhtiyacı Olarak 3 Kalem Muhtelif Ramble ve Kafes Teli Alımı 4734 Sayılı Kanunun 

3/g Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/106272 
1- İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372.259 47 94 - 84 
  Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr 
 

2- İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi 

Ramble ve Baklava Örgülü Kafes Teli Alımı 
Miktarı 

(m²) 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

1- Örgülü tel 2 mt’ lik 

2- Baklava Örgülü Kafes Teli (30x30 mm) 

3- Baklava Örgülü Kafes Teli (50x50 mm) 

23.000 

10.000 

500 

TOPLAM: 33.500 
 
b) Teslim yeri : Teknik şartnamede belirtildiği gibi Kurumumuza 

teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi : Ramble telleri 60 günde, baklava örgülü kafes telleri 

ise 30 günde teknik şartnamede belirtildiği gibi 
Kurumumuza teslim edilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 25.03.2019 - Pazartesi - Saat 15: 00 
c) Dosya No : 1917001 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

- Firmalar teklifleriyle birlikte üretici firmaya ait TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistem Sertifikası vereceklerdir. 

4.3. Firmalar tekliflerinde, teknik şartnamemizde istenen belgeleri vererek hangi üretici 

firmayı belirttilerse, malzeme tesliminde de verdikleri malzemeler aynı üretici firmaya ait 

olacaktır. Üretici firmaya ait sevk irsaliyesi ile teknik şartnamede belirtilen, üretici firmaya ait 
teknik özellikleri içeren test sertifikasını malzeme tesliminde vereceklerdir. Aksi halde 

malzemeler reddedilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.   
En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda fiyatların eşit 

olması halinde İstekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek 

olan) göre belirlenecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
5. 3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
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6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.  Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/ 

Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç: 25.03.2019 - Pazartesi’ a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. 

Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 
 2267/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALE İLANI 
İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Yeni Kariye Mahallesi,  Galipbey Caddesinde bulunan, 

mülkiyeti Sultan Abdülhamit Vâkıfına ait, tapunun 151 pafta, 15129 ada, 10 nolu parselinde 
kayıtlı olan, 979 m²  yüzölçümlü ‘tarla’ vasıflı taşınmazın üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
13/08/2018 –  419/380 sayılı Meclis Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 (Yirmibeş) yıl 
süreyle “Özel Öğrenci Yurdu” inşaatı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 
maddesi gereği kapalı teklif usulü yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ İstanbul   
İLÇESİ              Maltepe 
MAHALLESİ               Yeni Kariye Mahallesi 
CADDE Galipbey Caddesi 
CİNSİ    Tarla  
YÜZÖLÇÜMÜ             979 m² 
PAFTA NO.          151 
ADA NO.            15129 
PARSEL NO.             10 
VAKIFLAR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
MECLİS KARARI 
TARİH VE SAYISI 

13/08/2018 –  419/380 

İHALE USULÜ 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği kapalı 
teklif usulü 

İŞİN NEVİ VE 
NİTELİĞİ 

Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Meclisinin 13/08/2018 –  419/380 sayılı Kararında belirtilen 
şartlar çerçevesinde 25 (Yirmibeş) yıl süreyle “Özel Öğrenci Yurdu” 
inşaatı Yapım Karşılığı Kiralama ve İşletme ihalesi işi. 

İŞİN TAHMİNİ 
BEDELİ 

3.367.678,00TL(ÜçmilyonüçyüzaltmışyedibinaltıyüzyetmişsekizTür
kLirası) 
(yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek 
kira bedeli toplamıdır.) 

GEÇİCİ TEMİNAT 
101.030,34TL(YüzbirbinotuzTürkLirasıOtuzdörtKuruş) 
 (Bu bedel muhammen bedelin %3 ‘üdür.) 

İHALE TARİH VE 
SAATİ 

28/03/2018- 10:00 

I- İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Yeni Kariye Mahallesi,  Galipbey Caddesinde bulunan, 
mülkiyeti Sultan Abdülhamit Vakfına ait, tapunun 151 pafta, 15129 ada, 10 parsel sayılı, 979 m²  
yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın yapım veya onarım karşılığı kiralama modeline göre öğrenci 
yurdu olarak değerlendirilmesi işinde asgari şartlar; 
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1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılmak üzere; 
(Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması durumunda, yer teslim tarihinin hiçbir 
şekilde sözleşme tarihinden itibaren 3(üç) ayı geçmemesi), 

a) Sözleşme süresinin toplam 25 yıl olması, 
b) Kira bedellerinin; İlk 2 yılın aylık kirasının 5.000 (BeşbinTürkLirası)-TL, 3.ylın aylık 

kirasının 18.000 (OnsekizbinTürkLirası)-TL olması, 4. Yıldan işin (25. Yılın sonuna kadar) 
süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık 
Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin 
aylık kira bedeli olarak alınması, 

2) Şu an projesiz değerlendirmesi yapılan söz konusu taşınmaza hazırlanacak olan 
projeler için gerekli kurum ve kuruluşlardan alınacak olan tüm izinlerin yükleniciye ait olması, 
onay alma sırasında oluşabilecek durumlardan dolayı İdaremizden herhangi bir hak ve bedel talep 
edilmemesi, 

3) 3194 sayılı kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet 
rölövesinde gösterilmesi halinde, %40’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının 
%40’ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak 
İdaremize ödenmesi, 

4) Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer 
kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla, ihale/sözleşme konusu işte imar planı değişikliğine 
bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya 
fonksiyon değişikliği yapılması halinde veya ihaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun 
herhangi bir projeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka 
herhangi bir nedenle, ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde, 
öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kurum ve kuruluşların onayı ile artış öngörülen bir değişiklik 
olması halinde, ya da ilgili parametrelerde zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik 
olması halinde, sözleşmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması, 

5) Yapım veya onarım karşılığı kiralama modeli ile değerlendirilmesi planlanan ve son 
alınan aplikasyon krokisinde tecavüz durumu gözükmeyen söz konusu taşınmaza yönelik 
uygulama esnasında çıkabilecek tecavüz miktarının rayiç değer üzerinden hesaplanarak, bedelinin 
işin yüklenicisi tarafından İdaremize ödenmesi, 

6) Parsel(taşınmaz) üzerinde hâlihazırda bulunan yapının yıkım-hafriyat işleri ve bu 
işlemler sırasında alınacak güvenlik tedbirlerinin yüklenici tarafından yerine getirilmesi,  gerekli 
izinlerin yüklenici tarafından alınması ve bu konularla ilgili İdaremizden herhangi bir bedel 
talebinde bulunulmaması, 

7) İlk iki yıl içerisinde binanın uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve 
kuruluşlara onaylatılması, inşaat ruhsatının alınması ve inşaat imalatlarının bitirilerek binanın 
faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde sözleşmenin fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde 
İdareye yatırılan kesin teminat ve aylık kiraların irat kaydedilmesi, 

Şartlarıyla, ‘özel öğrenci yurdu’ olarak değerlendirilmek üzere 25 (Yirmibeş) yıl süreyle 
yapım veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılması uygun bulunmuştur. 
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II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 
No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -
1.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III- İhale dökümanı, Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul 
adresindeki Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü (3). kat Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 
İhale Kalem Bürosunda görülebilir.İhale Dokümanının satışı yapılmayacaktır.  

IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları 
teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine 
kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan İhale Kalem Bürosuna vermeleri 
gerekmektedir.  

 Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.  
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 
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f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi(Ek:3)  

g) Tahmin edilen bedelin %20'ye kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 
yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6 
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
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Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu  (Ek:6), 

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 
Formu (Ek:7), 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 
vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

V- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.   2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre 
yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile 
ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, 
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.  

VI- İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini, aynı şartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve 
saatine kadar İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Sanat Eserleri 
ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.    

VII- İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VIII- Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat 
Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye 
verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın 
tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

X- Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici 
tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır. 

XI- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
TEL        : 0216 695 21 00-(7220-7234)               
FAKS      : 0216 695 21 30        
E-MAİL  : istanbul2@vgm.gov.tr.  İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr        
İLAN OLUNUR 2118/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 
işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Seferşah Mahallesi Adnan Menderes Cad. Mavi Plaza 
No: 4 Kat: 3 Daire: 2 Ezine/ÇANAKKALE  

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : OSB’ne ait (136 ha) yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, 

atıksu paket arıtma tesisi, Telekom altyapı şebekesi ve 
kamera sistemi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Ezine/ÇANAKKALE 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 37.134.631,21 TL 
f) Geçici Teminatı : 1.114.038,94 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 26/03/2019 - Saat  10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
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1) Keşif bedelinin en az %20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

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

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 
nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün 
ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate 
alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 
Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Seferşah 
Mahallesi Adnan Menderes Cad. Mavi Plaza No:4 Kat:3 Daire:2 Ezine /ÇANAKKALE 
adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu 
odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  
 2323/2-2 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ, YG-AG YERALTI ŞEBEKESİ, ENH VE KAMERA  
SİSTEMİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-
AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 
olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi :  Hükümet Konağı No:3 Alaplı/ZONGULDAK 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı :  YG-AG Elektrik Şebekesi, YG-AG Yeraltı 

Şebekesi, ENH ve Kamera Sistemi Yapım İşi 
b) Yapılacağı yer :  Alaplı/ZONGULDAK 
c) İşe başlama tarihi :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi :  30/11/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2019 Tedaş B.F. ile) :  5.260.120 TL 
f) Geçici Teminatı :   157.803,60 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer :  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 
nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati :  27/03/2019 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 
bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin 
aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili 
kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 11 Mart 2019 – Sayı : 30711 

 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

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

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 
nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün 
ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate 
alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 
Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Hükümet Konağı 
No:3 Alaplı/ZONGULDAK adreslerinde görülebilir veya 400 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. 
Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 2403/2-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ, YG-AG ELEKTRİK YERALTI ŞEBEKESİ, TELEKOM 
YERALTI ŞEBEKESİ İLE KAMERA SİSTEMİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesine ait, YG-AG 
elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 
işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Seydiler Organize Sanayi Bölgesi 
Seydiler/KASTAMONU 

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG elektrik şebekesi, YG-AG elektrik yeraltı 

şebekesi, telekom yeraltı şebekesi ile kamera 
sistemi yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Seydiler / KASTAMONU 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2019 Tedaş B.F. ile) : 7.992.187 TL 
f) Geçici Teminatı : 239.765,61 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 
nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 28/03/2019 - Saat  10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 
Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Seydiler Organize 
Sanayi Bölgesi Seydiler / KASTAMONU adreslerinde görülebilir veya 400 TL karşılığı Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 2399/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

 
 2413/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

 
 2414/1-1 

—— • —— 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
12.02.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Hukuk Fakültesi, 2 Araştırma Görevlisi 

alınacağı şeklindeki ilanımız kadro sayısı yeniden değerlendirileceği için durdurulmuş olup, 
ileriki bir tarihte yeniden çıkarılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 2355/1-1 

—— • —— 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili 

maddeleri ile bu kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ve 29.11.2018 tarihli 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Üniversitemiz Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ek koşullarını (https://www.alanya.edu.tr/ mevzuat/esaslar 
adresinden ulaşılabilir.) sağlamak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. 

ÖNEMLİ NOTLAR: 
1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. Posta 

yoluyla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 
2- İlanla ilgili ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (https://www.alanya.edu.tr/) web sayfasında 

mevcuttur. 
 

Birimi Bölümü 

Anabilim Dalı/ 

Program Ünvanı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Sayısı İlan Şartları 

Turizm Fakültesi 

Gastronomi 

ve Mutfak 

Sanatları 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
Doçent 1 1 

Gastronomi veya Gıda Bilimleri ve 

Mühendisliği alanında doçent unvanı 

almış olmak. Gıda toksikolojisi 

konusunda çalışmaları olmak. 
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Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Antrenörlük 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Atletizm branşında spor biyomekaniği 

konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik 

Bilimleri 
Endodonti Doçent 3 1 

Dental mikroskop ile endodonti 

alanında çalışmaları olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik 

Bilimleri 

Ağız Diş ve Çene 

Radyolojisi 
Doçent 3 1 

Lazer ile biyopsi uygulamaları 

konusunda çalışmaları olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik 

Bilimleri 
Periodontoloji Doçent 3 1 

Peri-implantitis tedavisinde kök hücre 

uygulamaları konusunda çalışmaları 

olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik 

Bilimleri 

Diş Hastalıkları 

ve Tedavisi 
Doçent 3 1 

Lazerin çürük temizlemedeki etkinliği 

konusunda çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Hemşireliği 

Doçent 1 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği alanında doktora yapmış 

olmak. Çocuklarda ağrı ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik 

Bilimleri 
Ortodonti 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Mine yüzey pürüzlülüğü konusunda 

çalışması olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik 

Bilimleri 

Ağız Diş ve Çene 

Cerrahisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Pulpa kaynaklı kök hücrelerle 

implant uygulaması konusunda 

çalışmaları olmak. 

Turizm Fakültesi 
Turizm 

Rehberliği 

Turizm 

Rehberliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Seyahat acentacılığı ve menü 

analizi konularında çalışmaları olmak. 

İşletme Fakültesi 
Uluslararası 

Ticaret 

Uluslararası 

Ticareti 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Gümrük tarifeleri ve marka 

değerlemesi konularında çalışmaları 

olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim 

Bilimleri 

Eğitim 

Programları ve 

Öğretimi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Eğitim programları ve öğretim 

alanında doktora yapmış olmak. 

Öğretim programlarında bilişim 

teknolojileri konusunda çalışmaları 

olmak. 

ALTSO MYO 

Mülkiyet 

Koruma ve 

Güvenlik 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Özel hukuk anabilim dalında 

doktora yapmış olmak. Medeni hukuk 

alanında çalışmaları olmak. 
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Sağlık Hizmetleri 

MYO 

Tıbbi 

Hizmetler ve 

Teknikler 

İlk ve Acil 

Yardım 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında 

doktora yapmış olmak. Hemodiyaliz 

hastalarında sıvı kontrolü konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 

Tıbbi 

Hizmetler ve 

Teknikler 

Tıbbi 

Laboratuvar 

Teknikleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Dişi üreme sistemi fonksiyonları 

konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

 
 2330/1-1 

—— • —— 
Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne 657 sayılı 

Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ile 

yürürlükteki Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

uyarınca 2 (iki) araştırma görevlisi alınacaktır. 

Üniversitemizin öğretim dili ingilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve 

yaptıracak düzeyde ingilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için "Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmeliğin 8.madde 7. paragraf”ında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi 

gerekmektedir. 

Adayların Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Bilgisayar Mühendisliği 

alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmaları gerekir. ALES sayısal puan 

kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge eklemelidir. 

Adaylar özgeçmişlerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini, bilimsel çalışmalarını ve 

yayınlarını, kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu ekinde Merkez Kampüs; 

Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad.No:4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire 

Başkanlığı'na, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup, kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru 

formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti 

ve varsa yurt dışı diplomaların denklik belgesi eklemelidir. 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

 

SINAV TAKVİMİ 

Ön Değerlendirme 26.03.2019 

Sınava Giriş 28.03.2019 

Nihai Değerlendirme 29.03.2019 

 

 2305/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 

12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik 

Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 

eleman alınacaktır. 

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma 

Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik 

Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca 

araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat 

eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde 

devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite 

Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan 

CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: 

1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini, 

2- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik 

Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak), 

3- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), 

4- Adli Sicil Kaydı, 

5- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar 

(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 

6- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 

7- Kimlik Fotokopisi 

8- Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir. 

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, 

Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış 

olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: 

1- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik 

Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak), 

2- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), 

3- Adli Sicil Kaydı, 
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4- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar 

(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 

5- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 

6- Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya 

Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 

Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil 

Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF 

formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

NOTLAR: 

1- İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası 

Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

2- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları 

gerekmektedir. 

3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 

4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 

5- Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili 

birimlere yapılacaktır. 

6- İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 

15. gündür. 

7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 

8- Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama 

Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir. 

9- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin 

birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini 

üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota 

kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

10- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına 

girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan 

Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik 

Birimine iletmeleri gerekmektedir. 

11- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. 

DUYURULUR 
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
İspanyol Dili ve Edebiyatı Doçent 2  

FEN FAKÜLTESİ 

Anorganik Kimya 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Tiyosemikarbazonlar ve karışık ligandlı 
metal kompleksleri konusunda bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

Organik Kimya 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Organik sentez ve reaktif ekstraksiyon 
konularında bilimsel çalışmalar yapmış 
olmak. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

İç Mimarlık Doçent 1 
İç Mimarlık alanında eğitim yöntemleri 
ve performans değerlendirmesi üzerine 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

İç Mimarlık Doçent 1 
Yapı Bilimleri alanında fiziksel çevre 
kontrolü, binalarda sayısal simülasyon ile 
ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

İç Mimarlık 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Mimarlık Tarihi alanında Antik Yunan 
ve Mısır Mimarisi ile ilgili bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

DEVLET KONSERVATUVARI 
Etnomüzikoloji ve Folklor Profesör 1  

AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
Moleküler Tıp Doçent 1  

Sinirbilim Doçent 1  
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

Prevantif Onkoloji Profesör 1 

Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Yandal 
Uzmanlığını almış, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Doçenti olup, Pediatrik 
Onkoloji alanında deneyimli olmak. 

Prevantif Onkoloji Profesör 1 

Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Yandal 
Uzmanlığını almış, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Doçenti olup, Pediatrik 
Hematoloji alanında deneyimli olmak. 

Prevantif Onkoloji 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Yandal 
Uzmanlığını almış olup, Pediatrik Onkoloji 
alanında deneyimli olmak. 

 
 2331/1-1 
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ 

SINAVI DUYURUSU (2019-1) 
Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek 

üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in sekizinci maddesi uyarınca, 2018 yılında yapılan 
Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil 
puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek 
puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, 
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 5 
(Beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

I- BAŞVURU ŞARTLARI 
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER); 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları 

taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret 
tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)  

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip 
bulunmak,(Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi 
gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate 
alınacaktır),(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 
kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınır.) 

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü 
transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini 
belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı 
yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir, 

g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek, 
h) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 
hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 
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i) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak, 

j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 
problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek, 
l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak, 
m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 
B-ÖZEL ŞARTLAR; 
VERİ TABANI UZMANI (1 kişi)  
Genel Nitelikler  
1. MS SQL Server 2012/2016 Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
2. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalizasyonu hakkında ileri 

derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  
3. İleri seviyede T-SQL bilgisine sahip olmak, 
4. MS SQL Server sunucusu "high availibility" ve “disaster recovery” konularında 

(Database Mirroring , Always On , Failover Cluster mimarisi) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  
5. Veri tabanı üzerinde çalışan SOL cümleciklerini analiz ederek, performans ve kaynak 

kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek, 
6. Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak,  
7. Veri güvenliği bilgisine sahip olmak, veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, 

izlemek,  
8. MS SQL sunucularından diğer sistemlere doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) 

süreçlerine ve araçlarına (tercihen SSIS (MS SQL Server Integration Services)) hakim olmak. 
Tercih Sebepleri 
1. Daha önce en az bir kurumsal iş zekâsı/veri ambarı çözümü geliştirme projesinde görev 

almış olmak,  
2. Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak, 
3. Microsoft İş Zekâsı platformunda bilgili ve deneyimli olmak,  
4. OLAP küpleri ve SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde 

bilgili olmak,  
5. SSRS (Microsoft SQL Server Reporting Services) konusunda bilgili olmak, 
6. Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak. 
7. İş zekası çözümleri raporlama ve veri görselleştirme ürünleri hakkında tecrübe sahibi 

olmak, 
8. Veri Kalitesi (Data Quality), Veri Temizliği (Data Cleansing), Veri Zenginleştirme 

(Data Enrichment) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
AĞ VE SİSTEM UZMANI (2 kişi)  
Genel Nitelikler 
1. Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), sanal özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme 

protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
2. Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewalls 

donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahip olmak, 
3. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve 

deneyime sahip olmak, 
4. Log Management ve SIEM ürünleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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5. SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi 
güvenlik donanım ve yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak, 

6. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme 
yeteneğine sahip olmak, 

7. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda, sertifikasyon hazırlık 
çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk 
yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak, 

8. Felaket Kurtarma Merkezi kurulumu, yönetimi ve replikasyonları konusunda bilgi 
sahibi olmak, 

9. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 
10. Olay ve vaka yönetimi süreçlerinde rol almaya yatkın olmak. 
Tercih Sebepleri  
1. CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak, 
2. CEH (Certified Ethical Hacker) sertifikasına sahip olmak, 
3. Virüs, Malware, Trojan, Spyware, Adware ve Worm gibi zararlılar hakkında 

derinlemesine bilgi sahibi olmak, 
4. Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak, 
5. Güvenlik operasyonları konseptlerine hakim olmak. (perimeter defense, data loss 

preventation, kill chain analysis, risk assesment, security metrics gibi) 
YAZILIM UZMANI (2 kişi) 
Genel Nitelikler 
1. Çok iyi derecede Java ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak, 
2. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak, 
3. Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, 

Refactoring konularında deneyim sahibi olmak, 
4. JQuery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak, 
5. Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, GWT veya benzerlerini 

kullanmış olmak, 
6. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 
7. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM 

(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak, 
8. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak, 
9. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
10. MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak, 
11. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS veya SVN) kullanmış olmak.  
Tercih Sebepleri 
1. Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika 

sahibi olmak, 
2. Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev 

almış olmak, 
3. İster yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak. 
İş Tanımı 
1. Java teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek, 
2. Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek, 
3. Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme 

yapmak. 
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II- İSTENİLEN BAŞVURU ŞEKLİ, BELGELER, YERİ ve TARİHİ 
İstenilen Belgeler 
a) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru 

Formu”, 
b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin 

aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır. Eğitimini yurtdışında tamamlamış 
olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği) 

c) Üç adet vesikalık fotoğraf, 
d) KPSSP3 sonuç belgesi, Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak 

değerlendirilecektir, 
e) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı 

veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir 
belge. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir, 

f) Detaylı özgeçmiş belgesi, 
g) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine dair belge, 
h) Çalışma sürelerini gösteren belgeler; Özel sektörde çalışanlar için SGK İşyeri Ünvan 

listesi, Hizmet Dökümü, Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, 
Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge, (Mesleki tecrübe 
sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki ve bilişim personeli olarak geçtiği 
belgelendirilen süreler dikkate alınacaktır)  

i) Sahip olunan sertifikalar, 
j) Sabıka kaydına dair yazılı beyan, 
Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Başkanlığa teslim 

edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça da onaylanabilir. 
Başvuru Şekli 
Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz 

olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda 
belirtilen belgelerle birlikte 11.03.2019 – 26.03.2019 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığı 
Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresine şahsen veya 
son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. 

Son başvuru tarihi 26.03.2019 saat 17.00’dır. Postadaki gecikmeler veya diğer sebeplerle 
bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Adaylar tüm sınav duyurularını http://www.osym.gov.tr adresinden izleyeceklerdir. 
Ayrıca bildirim yapılmayacaktır. 

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2018 

yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında ( KPSS ) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi 
(%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya 
göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday 
sözlü sınava çağrılacaktır. 

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu 
adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir. 

Giriş sınavı sözlü usulü ile 16.04.2019 tarihinde ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler 
Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün 
bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak 
kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihi bilgileri, http://sonuc.osym.gov.tr adresinden bildirilecektir. 
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IV- DEĞERLENDİRME 
Sözlü sınavda adaylara aşağıda belirtilen konulardan teori ve uygulama soruları 

sorulacaktır. 
1- Yazılım Mühendisliği, 
2- Proje Yönetimi, 
3- Veri tabanı tasarımı ve yönetim sistemleri, 
4- Programlama Dilleri (C#, C++ veya Java), 
5- ASP.net gibi web tabanlı uygulama, 
6- Bilgisayar Ağları, 
7- Bilgi Güvenliği, 
8- İşletim Sistemleri, 
9- Yazılım mimarisi, 
10- Pozisyonla ilgili diğer konular, 
11- İş zekâsı süreçleri. 
12- Uygulama (Komisyon adaylardan bilgisayar başında kodlama yapmasını isteyebilecektir. 

Bu uygulamada adayın algoritmayı doğru olarak kodlaması, yazılım dilinin kütüphanelerini ve 
teknolojilerini kullanması, nesne tabanlı programlama bilgisi, test güdümlü programlama bilgisi 
ve kod kalitesi refactoring ve tasarım kalıplarının uygulanması) ve veri tabanı bilgisi ölçülecektir, 

Sınav sonuçları, adaylara https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden bildirilecektir. 
SÖZLEŞME ÜCRETİ 
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine 

göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 
üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Ocak-Temmuz 2019 tarihleri arası 
belirlenen brüt ücret 6.372,49.- TL) ’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen 
katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında 
sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı tarafından vizesi verilmiş olan brüt tavan ücretler. 
 

A 4 katına kadar 25.489,96.- TL 
B 3 katına kadar 19.117,47.- TL 
C 2 katına kadar 12.744,98.- TL 

 
Pozisyon Sayı Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı 
Yazılım Uzmanı 1 4 katına kadar 
Yazılım Uzmanı 1 3 katına kadar 
Veri Tabanı Uzmanı 1 3 katına kadar 
Ağ ve Sistem Uzmanı 1 3 katına kadar 
Ağ ve Sistem Uzmanı 1 2 katına kadar 

 
Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya 

da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu 
durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.  

Önemli Not: Başkanlığımızda Bilişim Personeli statüsünde çalışanlar, görev yaptıkları 
süre içerisinde ÖSYM’nin yaptığı sınavlara aday olarak giremezler. 

İlan olunur. 2221/1-1 
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İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Üyesi" alınacaktır. 

FAKÜLTE / BİRİM KADRO UNVANI 
KADRO 

SAYISI 
UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Prof.Dr. 1 
Mütercim Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce) 

vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. Ve doçentlik 

ünvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana 

sahip olmak 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Doç.Dr. 1 

İnsan ve Toplum Bilimleri 

Fakültesi 
Dr.Öğretim Üyesi 3 

Mütercim Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce) 

vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının 

birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak 

İnsan ve Toplum Bilimleri 

Fakültesi 
Prof.Dr. 1 Psikoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları veya Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış 

olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak.  
İnsan ve Toplum Bilimleri 

Fakültesi 
Doç.Dr. 1 

İnsan ve Toplum Bilimleri 

Fakültesi 
Dr.Öğretim Üyesi 3 

Psikoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları veya Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış 

veya Tıp Fakültesi mezunu olup,Psikiyatri veya Beyin ve Sinir 

Cerrahisi alanlarından uzmanlığını almış olmak. 

İnsan ve Toplum Bilimleri 

Fakültesi 
Prof.Dr. 1 

PPsikoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları , Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. Ve 

doçentlik ünvanına sahip olmak.  Ve doçentlik ünvanına sahip 

olmak.  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak. 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Doç.Dr. 1 

İnsan ve Toplum Bilimleri 

Fakültesi 
Dr.Öğretim Üyesi 3 

Psikoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış veya Tıp 

Fakültesi mezunu olup,Psikiyatri veya Beyin ve Sinir Cerrahisi 

alanlarından uzmanlığını almış olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının 

birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak 

İnsan ve Toplum Bilimleri 

Fakültesi 
Prof.Dr. 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı vb.alanlardan 

Doktorasını tamamlamış olmak. Ve Doçentlik ünvanına sahip 

olmak. 
İnsan ve Toplum Bilimleri 

Fakültesi 
Doç.Dr. 1 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Dr.Öğretim Üyesi 3 
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı vb.alanlardan 
Doktorasını tamamlamış olmak. 
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İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Prof.Dr. 1 
Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar 
Mühendisliği, Eğitim Teknolojileri, Yeni Medya vb. alanlardan 
Doktorasını tamamlamış olmak. Ve Doçentlik ünvanına sahip 
olmak. 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Doç.Dr. 1 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Dr.Öğretim Üyesi 3 
Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar 
Mühendisliği, Eğitim Teknolojileri, Yeni Medya vb. alanlardan 
doktorasını tamamlamış olmak. 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Prof.Dr. 1 Gıda Mühendisliği, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi veya Beslenme 
ve Diyetetik vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. Ve 
doçentlik ünvanına sahip olmak. 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Doç.Dr. 1 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Dr.Öğretim Üyesi 3 
Gıda Mühendisliği, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi veya Beslenme 
ve Diyetetik vb. alanlardan Doktorasını tamamlamış olmak. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Prof.Dr. 1 Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı 
vb. alanlarda doktorasını tamamlamış olmak.Ve doçentlik 
unvanına sahip olmak. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Doç.Dr. 1 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Dr.Öğretim Üyesi 4 
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı 
vb. alanlarda doktorasını tamamlamış olmak. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Prof.Dr. 1 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık veya Mimarlık 
alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak. Ve doçentlik 
ünvanına sahip olmak. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Doç.Dr. 1 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Dr.Öğretim Üyesi 4 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık veya Mimarlık 
alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Prof.Dr. 1 Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı 
vb. alanlarda doktorasını tamamlamış olmak.Ve doçentlik 
unvanına sahip olmak. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Doç.Dr. 1 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Dr.Öğretim Üyesi 4 
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı veya Bilgisayar Donanımı 
alanlarında doktorasını tamamlamış olmak. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Prof.Dr. 1 
Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformatik, Sanat 
Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarımı, 
İllüstrasyon Tasarımı vb. alanlarda Doktorasını tamamlamış 
olmak. Ve doçentlik unvanına sahip olmak. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Doç.Dr. 1 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Dr.Öğretim Üyesi 4 

Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformatik, Sanat 
Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarımı, 
İllüstrasyon Tasarımı vb. alanlarda Doktorasını tamamlamış 
olmak.  

Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 Beslenme ve Diyetetik, Gastreontoloji, Endokrinoloji ve 
Metbolizma, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji 
ve Genetik, Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi) 
alanlarında doktorasını tamamlamış ve/veya Tıp Fakültesi 
mezunu olup uzmanlığını almış olmak. Ve doçentlik ünvanına 
sahip olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1 
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 3 

Beslenme ve Diyetetik, Gastreontoloji, Endokrinoloji ve 
Metbolizma, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji 
ve Genetik, Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi) 
alanlarında doktorasını tamamlamış ve/veya Tıp Fakültesi 
mezunu olup uzmanlığını almış olmak.  

Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 Dil ve Konuşma Bozuklukları, Odyoloji alanlarında Doktorasını 
tamamlamış olmak ve/veya Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, 
Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Anesteziyoloji, Nöroloji alanlarında 
Tıp fakültesi mezunu olup uzmanlığını almış olmak. Ve doçentlik 
ünvanına sahip olmak 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 3 

Dil ve Konuşma Bozuklukları, Odyoloji alanlarında Doktorasını 
tamamlamış olmak ve/veya Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, 
Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Anesteziyoloji, Nöroloji alanlarında 
Tıp fakültesi mezunu olup uzmanlığını almış olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinden 
Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Tıp Fakültesi mezunu 
olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı alanlarında  uzmanlığını 
almış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 3 

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinden 
Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Tıp Fakültesi mezunu 
olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı alanlarında  uzmanlığını 
almış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktorasını tamamlamış 
olmak ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir 
Cerrahisi, Romatoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları 
alanlarında Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını almış olmak. 
Ve doçentlik ünvanına sahip olmak 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 3 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktorasını tamamlamış 
olmak ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir 
Cerrahisi, Romatoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları 
alanlarında Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını almış olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. 1 Hemşirelikte Yönetim,İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği 
alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Tıp 
Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında 
uzmanlığını almış olmak. Ve doçentlik ünvanına sahip olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. 1 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi 4 

Hemşirelikte Yönetim,İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği 
alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak ve/veya Tıp 
Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında 
uzmanlığını almış olmak. 
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Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak veya Ağız ve Diş Sağlığı, 

Diş Protez Teknikerliği alanlarında doktorasını tamamlamış 

olmak. 

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, 

Genel Cerrahi veya Kadın Hastalıkları ve Doğum alanlarında 

uzmanlığını almış olmak. 

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 
Tıp Fakültesi mezunu olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

alanında uzmanlığını almış olmak. 

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim, 

Enformatik veya Elektronik Mühendisliği alanlarda Doktorasını 

tamamlamış olmak. 

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 

Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformatik, 

Bilişim, Sanat Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı , Grafik 

Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb. alanlarda Doktorasını 

tamamlamış olmak.  

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim, 

Enformatik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarda 

Doktorasını tamamlamış olmak. 

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 

Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformatik, 

Bilişim, Sanat Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı , Grafik 

Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb. alanlarda Doktorasını 

tamamlamış olmak.  

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 

Diş Hekimliği Fakültesi veya Biyomedikal Mühendisliği mezunu 

olmak  veya Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknikerliği 

alanlarında Doktorasını tamamlamış olmak. 

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 4 
Tıp Fakültesi mezunu olup, İç Hastalıkları veya Kalp ve Damar 

Cerrahisi alanlarında uzmanlığını almış olmak. 

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktorasını tamamlamış 

olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon veya Ortopedi ve Travmatoloji alanlarında 

uzmanlığını almış olmak. 

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 4 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, 

Genel Cerrahi, Kardiyoloji veya Acil Tıp alanında uzmanlığını 

almış olmak. 

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 

Hemşirelik, İlk ve Acil Yardım, Acil Tıp Hemşireliği, Acil 

Hemşireliği, Yoğun Bakım Hemşireliği veya Acil Yardım ve Afet 

Yönetimi alanlarından Doktorasını tamamlamış olmak veya Tıp 

Fakültesi mezunu olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel 

Cerrahi, Kardiyoloji veya Acil Tıp alanında uzmanlığını almış 

olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî 

yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarının birinden 80 ve üzeri puana sahip olmak 
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Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 
İşletme, Sağlık Yönetimi vb. alanlarda Doktorasını tamamlamış 

olmak.  

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 
Tıp Fakültesi mezunu olup, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 

alanında uzmanlığını almış olmak. 

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 

Biyokimya, Biyoloji vb.alanlarda doktorasını tamamlamış olmak 

ve/veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve 

Doğum veya Üroloji alanlarında uzmanlığını almış olmak. 

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 
Tıp Fakültesi mezunu olup,Radyoloji veya  İç Hastalıkları  

alanında uzmanlığını almış olmak. 

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 
Sivil Havacılık, Sivil Havacılık Yönetimi, Hava Taşımacılığı vb. 

alanlarda Doktorasını tamamlamış olmak. 

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 
Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji alanında uzmanlığını almış 

olmak. 

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Üroloji, Enfeksiyon Hast.ve 

Mikrobiyoloji veya Dermatoloji alanlarında uzmanlığını almış 

olmak. 

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama vb. alanlarda Doktorasını 

tamamlamış olmak. 

Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi 3 

Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Görsel İletişim Tasarımı, Bilişim,Yeni Medya, 

Enformatik, Sanat Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı , Grafik 

Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb.alanlarda doktorasını 

tamamlamış olmak.  
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FAKÜLTE / 

BİRİM 

BÖLÜM / 

PROGRAM 

ANABİLİM DALI / 

BİLİMDALI 
KADRO UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

UZMANLIK ALANI / ARANILAN 

ŞARTLAR 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi Prof.Dr. 1 

İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 

sahip olmak. 
Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi Dr.Öğretim Üyesi 1 

İlgili alandan doktorasını tamamlamış 

veya uzmanlığını almış olmak.  
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Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum 

Prof.Dr. 1 
İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum 

Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum 

Dr.Öğretim Üyesi 1 
İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 
veya uzmanlığını almış olmak.  

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Kalp ve Damar 
Cerrahisi 

Prof.Dr. 1 
İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Patoloji Prof.Dr. 1 
İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Patoloji Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Patoloji Dr.Öğretim Üyesi 1 
İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 
veya uzmanlığını almış olmak.  

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Farmakoloji Prof.Dr. 1 İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Farmakoloji Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Farmakoloji Dr.Öğretim Üyesi 1 
İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 
veya uzmanlığını almış olmak.  

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Prof.Dr. 1 İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr.Öğretim Üyesi 1 
İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 
veya uzmanlığını almış olmak.  

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Hastalıkları Prof.Dr. 1 İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Hastalıkları Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Hastalıkları Dr.Öğretim Üyesi 1 
İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 
veya uzmanlığını almış olmak.  

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Anatomi Prof.Dr. 1 İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Anatomi Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Anatomi Dr.Öğretim Üyesi 1 
İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 
veya uzmanlığını almış olmak.  

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Fizyoloji Prof.Dr. 1 İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Fizyoloji Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Fizyoloji Dr.Öğretim Üyesi 1 
İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 
veya uzmanlığını almış olmak.  

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Histoloji-Embriyoloji Prof.Dr. 1 İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Histoloji-Embriyoloji Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Histoloji-Embriyoloji Dr.Öğretim Üyesi 1 
İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 
veya uzmanlığını almış olmak.  

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Tıbbi Biyokimya Prof.Dr. 1 İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Tıbbi Biyokimya Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Tıbbi Biyokimya Dr.Öğretim Üyesi 1 
İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 
veya uzmanlığını almış olmak.  

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Tıbbi Biyoloji Prof.Dr. 1 İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Tıbbi Biyoloji Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Tıbbi Biyoloji Dr.Öğretim Üyesi 1 
İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 
veya uzmanlığını almış olmak.  
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Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Tıbbi Mikrobiyoloji Prof.Dr. 1 İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Tıbbi Mikrobiyoloji Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimler Tıbbi Mikrobiyoloji Dr.Öğretim Üyesi 1 
İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 
veya uzmanlığını almış olmak.  

Tıp Fakültesi 
(İngilizce) 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Genel Cerrahi Prof.Dr. 1 
İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak.Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 80 ve üzeri 
puana sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
(İngilizce) 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Genel Cerrahi Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi 
(İngilizce) 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Genel Cerrahi Dr.Öğretim Üyesi 1 

İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 
veya uzmanlığını almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezî yabancı dil 
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarının 
birinden 80 ve üzeri puana sahip 
olmak. 

Tıp Fakültesi 
(İngilizce) 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum 

Prof.Dr. 1 
İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak.Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 80 ve üzeri 
puana sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
(İngilizce) 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum 

Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi 
(İngilizce) 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum 

Dr.Öğretim Üyesi 1 

İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 
veya uzmanlığını almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezî yabancı dil 
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarının 
birinden 80 ve üzeri puana sahip 
olmak. 

Tıp Fakültesi 
(İngilizce) 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Patoloji Prof.Dr. 1 
İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak.Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 80 ve üzeri 
puana sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
(İngilizce) 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Patoloji Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi 
(İngilizce) 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Patoloji Dr.Öğretim Üyesi 1 

İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 
veya uzmanlığını almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezî yabancı dil 
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarının 
birinden 80 ve üzeri puana sahip 
olmak. 
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Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Hastalıkları Prof.Dr. 1 

İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 

sahip olmak.Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezî 

yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 

kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve üzeri 

puana sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Hastalıkları Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Hastalıkları Dr.Öğretim Üyesi 1 

İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 

veya uzmanlığını almış olmak. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen merkezî yabancı dil 

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarının 

birinden 80 ve üzeri puana sahip 

olmak. 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Dahili Tıp Bilimleri Farmakoloji Prof.Dr. 1 

İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 

sahip olmak.Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezî 

yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 

kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve üzeri 

puana sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Dahili Tıp Bilimleri Farmakoloji Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Dahili Tıp Bilimleri Farmakoloji Dr.Öğretim Üyesi 1 

İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 

veya uzmanlığını almış olmak. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen merkezî yabancı dil 

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarının 

birinden 80 ve üzeri puana sahip 

olmak. 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Prof.Dr. 1 

İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 

sahip olmak.Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezî 

yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 

kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve üzeri 

puana sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr.Öğretim Üyesi 1 

İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 

veya uzmanlığını almış olmak. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen merkezî yabancı dil 

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarının 

birinden 80 ve üzeri puana sahip 

olmak. 
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Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Temel Tıp Bilimleri Anatomi Prof.Dr. 1 

İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 

sahip olmak.Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezî 

yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 

kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve üzeri 

puana sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Temel Tıp Bilimleri Anatomi Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Temel Tıp Bilimleri Anatomi Dr.Öğretim Üyesi 1 

İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 

veya uzmanlığını almış olmak. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen merkezî yabancı dil 

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarının 

birinden 80 ve üzeri puana sahip 

olmak. 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Prof.Dr. 1 

İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 

sahip olmak.Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezî 

yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 

kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve üzeri 

puana sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Dr.Öğretim Üyesi 1 

İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 

veya uzmanlığını almış olmak. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen merkezî yabancı dil 

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarının 

birinden 80 ve üzeri puana sahip 

olmak. 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Temel Tıp Bilimleri Histoloji-Embriyoloji Prof.Dr. 1 

İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 

sahip olmak.Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezî 

yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 

kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve üzeri 

puana sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Temel Tıp Bilimleri Histoloji-Embriyoloji Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Temel Tıp Bilimleri Histoloji-Embriyoloji Dr.Öğretim Üyesi 1 

İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 

veya uzmanlığını almış olmak. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen merkezî yabancı dil 

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarının 

birinden 80 ve üzeri puana sahip 

olmak. 
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Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Prof.Dr. 1 

İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 

sahip olmak.Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezî 

yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 

kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve üzeri 

puana sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Dr.Öğretim Üyesi 1 

İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 

veya uzmanlığını almış olmak. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen merkezî yabancı dil 

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarının 

birinden 80 ve üzeri puana sahip 

olmak. 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Prof.Dr. 1 

İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 

sahip olmak.Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezî 

yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 

kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve üzeri 

puana sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Dr.Öğretim Üyesi 1 

İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 

veya uzmanlığını almış olmak. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen merkezî yabancı dil 

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarının 

birinden 80 ve üzeri puana sahip 

olmak. 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Prof.Dr. 1 

İlgili alandan Doçentlik Ünvanına 

sahip olmak.Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezî 

yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 

kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve üzeri 

puana sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doç.Dr. 1 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Dr.Öğretim Üyesi 1 

İlgili alandan Doktorasını tamamlamış 

veya uzmanlığını almış olmak. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen merkezî yabancı dil 

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarının 

birinden 80 ve üzeri puana sahip 

olmak. 
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Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Ağız Diş ve Çene 

Cerrahisi 
Prof.Dr. 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

olup,alanında Doçentlik Ünvanına 

sahip olmak. 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Ağız Diş ve Çene 

Cerrahisi 
Doç.Dr. 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Ağız Diş ve Çene 

Cerrahisi 
Dr.Öğretim Üyesi 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında Doktorasını 

tamamlamış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Ağız Diş ve Çene 

Radyolojisi 
Prof.Dr. 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

olup,alanında Doçentlik Ünvanına 

sahip olmak. 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Ağız Diş ve Çene 

Radyolojisi 
Doç.Dr. 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Ağız Diş ve Çene 
Radyolojisi 

Dr.Öğretim Üyesi 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında Doktorasını 

tamamlamış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Diş Hastalıkları ve 

Tedavisi 
Prof.Dr. 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

olup,alanında Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Diş Hastalıkları ve 

Tedavisi 
Doç.Dr. 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Diş Hastalıkları ve 
Tedavisi 

Dr.Öğretim Üyesi 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

olup,alanında Doktorasını 
tamamlamış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Endodonti Prof.Dr. 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

olup,alanında Doçentlik Ünvanına 

sahip olmak. 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Endodonti Doç.Dr. 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Endodonti Dr.Öğretim Üyesi 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında Doktorasını 

tamamlamış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Ortodonti Prof.Dr. 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

olup,alanında Doçentlik Ünvanına 

sahip olmak. 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Ortodonti Doç.Dr. 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Ortodonti Dr.Öğretim Üyesi 1 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında Doktorasını 

tamamlamış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Pedodonti Prof.Dr. 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

olup,alanında Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Pedodonti Doç.Dr. 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Pedodonti Dr.Öğretim Üyesi 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

olup,alanında Doktorasını 

tamamlamış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Periodontoloji Prof.Dr. 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

olup,alanında Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Periodontoloji Doç.Dr. 1 
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Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Periodontoloji Dr.Öğretim Üyesi 1 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında Doktorasını 
tamamlamış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Prof.Dr. 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doç.Dr. 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Dr.Öğretim Üyesi 1 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında Doktorasını 
tamamlamış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler 
Ağız Diş ve Çene 
Cerrahisi 

Prof.Dr. 1 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 80 ve üzeri 
puana sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler 
Ağız Diş ve Çene 
Cerrahisi 

Doç.Dr. 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler 
Ağız Diş ve Çene 
Cerrahisi 

Dr.Öğretim Üyesi 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında doktora yapmış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezî yabancı dil 
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarının 
birinden 80 ve üzeri puana sahip 
olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler 
Ağız Diş ve Çene 
Radyolojisi 

Prof.Dr. 1 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 80 ve üzeri 
puana sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler 
Ağız Diş ve Çene 
Radyolojisi 

Doç.Dr. 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler 
Ağız Diş ve Çene 
Radyolojisi 

Dr.Öğretim Üyesi 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında doktora yapmış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezî yabancı dil 
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarının 
birinden 80 ve üzeri puana sahip 
olmak 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler 
Diş Hastalıkları ve 
Tedavisi 

Prof.Dr. 1 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 80 ve üzeri 
puana sahip olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

(İngilizce) 

Klinik Bilimler 
Diş Hastalıkları ve 

Tedavisi 
Doç.Dr. 1 
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Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler 
Diş Hastalıkları ve 
Tedavisi 

Dr.Öğretim Üyesi 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında doktora yapmış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezî yabancı dil 
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarının 
birinden 80 ve üzeri puana sahip 
olmak 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler Endodonti Prof.Dr. 1 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 80 ve üzeri 
puana sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler Endodonti Doç.Dr. 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler Endodonti Dr.Öğretim Üyesi 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında doktora yapmış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezî yabancı dil 
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarının 
birinden 80 ve üzeri puana sahip 
olmak 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler Ortodonti Prof.Dr. 1 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 80 ve üzeri 
puana sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler Ortodonti Doç.Dr. 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler Ortodonti Dr.Öğretim Üyesi 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında doktora yapmış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezî yabancı dil 
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarının 
birinden 80 ve üzeri puana sahip 
olmak 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler Pedodonti Prof.Dr. 1 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 80 ve üzeri 
puana sahip olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

(İngilizce) 

Klinik Bilimler Pedodonti Doç.Dr. 1 
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Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler Pedodonti Dr.Öğretim Üyesi 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında doktora yapmış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezî yabancı dil 
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarının 
birinden 80 ve üzeri puana sahip 
olmak 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler Periodontoloji Prof.Dr. 1 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 80 ve üzeri 
puana sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler Periodontoloji Doç.Dr. 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler Periodontoloji Dr.Öğretim Üyesi 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında doktora yapmış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezî yabancı dil 
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarının 
birinden 80 ve üzeri puana sahip 
olmak 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Prof.Dr. 1 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında Doçentlik Ünvanına 
sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 80 ve üzeri 
puana sahip olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doç.Dr. 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Dr.Öğretim Üyesi 1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 
olup,alanında doktora yapmış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezî yabancı dil 
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarının 
birinden 80 ve üzeri puana sahip 
olmak 

Başvuru Yeri: Ataköy 7-8-9.Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. A-B Blok 
No:18/1 D:107 Bakırköy/İSTANBUL 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire 
Başkanlığı’ na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan 
başvurular dikkate alınmaz.  

İlana başvuru ile ilgili belge / bilgilere Üniversitemizin www.atlas.edu.tr adresinden 
ulaşılabilir.  2402/2/1-1 
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İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim 
Elemanı” Alınacaktır. 

 

Fakülte Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar 
Kadro 

Sayısı 
ALES YDS/Eşdeğeri 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Ar.Gör. 

Mütercim Tercümanlık (İngilizce), İngiliz 
Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce) vb. 

alanlardan lisans mezunu olmak. 

1 70 80 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Ar.Gör. 

Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık vb. alanlardan  Lisans 

mezunu olmak.  

1 70 50 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Ar.Gör. 

Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık vb. alanlardan  Lisans 
mezunu olmak.   

1 70 80 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Ar.Gör. 
İngiliz Dili ve Edebiyatı vb.alanlardan 
Lisans mezunu olmak.  

1 70 50 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Ar.Gör. 

Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar 
Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Eğitim 

Teknolojileri, Yeni Medya vb. alanlardan  

lisans mezunu olmak.  

1 70 50 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Ar.Gör. 

Gıda Mühendisliği, Gıda Hijyeni ve 
Teknolojisi veya Beslenme ve Diyetetik vb. 
alanlardan  Lisans mezunu olmak.  

1 70 50 

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi 

Ar.Gör. 

Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar 
Mühendisliği alanlarında Lisans mezunu 

olmak.  

1 70 50 

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi 

Ar.Gör. 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık 
veya Mimarlık alanlarından  Lisans 

mezunu olmak.  

1 70 50 

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi 

Ar.Gör. 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Enformatik, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği vb. alanlarda  

Lisans mezunu olmak.  

1 70 50 

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi 

Ar.Gör. 

Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar 
Mühendisliği alanlarında Lisans mezunu 
olmak.  

1 70 50 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ar.Gör. 

Ebelik, Hemşirelik alanlarından Lisans 
mezunu ve/veya Tıp Fakültesi alanlarından 
mezun olmak. 

1 70 50 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ar.Gör. 
Hemşirelik alanında Lisans mezunu 
ve/veya Tıp Fakültesi alanlarından mezun 

olmak.  

1 70 50 
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Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Diş Hekimliği Fakültesi,Ağız ve Diş Sağlığı, 

Diş Protez Teknikerliği alanlarından mezun 

olmak. 

3 70 - 

Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Bilişim, Enformatik veya 

Elektronik Mühendisliği alanlarda Tezli 

Yüksek Lisansını tamamlamış olmak. 

3 70 - 

Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Enformatik, Bilişim, Sanat Tasarım, 

Endüstri Ürünleri Tasarımı , Grafik 

Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb. 

alanlarda Tezli Yüksek Lisansını 

tamamlamış olmak.  

3 70 - 

Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilişim, Enformatik ve 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarda 

Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak. 

3 70 - 

Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Enformatik, Bilişim, Sanat Tasarım, 

Endüstri Ürünleri Tasarımı , Grafik 

Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb. 

alanlarda Tezli Yüksek Lisansını 

tamamlamış olmak.  

3 70 - 

Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Diş Hekimliği Fakültesi veya Biyomedikal 

Mühendisliği mezunu olmak  veya Ağız ve 

Diş Sağlığı, Diş Protez Teknikerliği 

alanlarından Tezli Yüksek Lisans 

tamamlamış olmak. 

3 70 - 

Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında 

Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak. 
2 70 - 

Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Hemşirelik, İlk ve Acil Yardım, Acil Tıp 

Hemşireliği, Acil Hemşireliği, Yoğun Bakım 

Hemşireliği veya Acil Yardım ve Afet 

Yönetimi alanlarında Tezli Yüksek 

Lisansını tamamlamış olmak. 

3 70 80 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 11 Mart 2019 – Sayı : 30711 

 

Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 

İşletme, Sağlık Yönetimi vb. alanlarda Tezli 

Yüksek Lisansını tamamlamış olmak.  
3 70 - 

Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Biyokimya, Biyoloji vb.alanlarda Tezli 

Yüksek Lisansını tamamlamış olmak. 
1 70 - 

Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Sivil Havacılık, Sivil Havacılık Yönetimi, 

Hava Taşımacılığı vb. alanlarda Tezli 

Yüksek Lisansını tamamlamış olmak. 

3 70 - 

Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama vb. alanlardan 

Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak. 
3 70 - 

Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Görsel 

İletişim Tasarımı, Bilişim,Yeni Medya, 

Enformatik, Sanat Tasarım, Endüstri 

Ürünleri Tasarımı , Grafik Tasarımı, 

İllüstrasyon Tasarımı vb.alanlarda Tezli 

Yüksek Lisansını tamamlamış olmak.  

3 70 - 

Rektörlüğe Bağlı Bölümler 

Yabancı Diller 

Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 

Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz 

Dili EĞitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz 

Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık 

veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans 

mezunu olmak ve bu alanların birinden 

Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak. 

12 70 80 

Duyuru Başvuru Tarihi :  11.03.2019 

Son Başvuru Tarihi  :  25.03.2019 

Ön Değerleme Tarihi   :  27.03.2019 

Sınav Giriş Tarihi  :  28.03.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi  :  29.03.2019 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi :  www.atlas.edu.tr 

Başvuru Yeri :  Ataköy 7-8-9.Kısım Mah. Çobançeşme E-5 

Yan Yol Cad. A-B Blok No:18/1 D:107 

Bakırköy/İSTANBUL 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı’na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan 

başvurular dikkate alınmaz.  

İlana başvuru ile ilgili belge / bilgilere Üniversitemizin www.atlas.edu.tr adresinden 

ulaşılabilir.  2402/3/1-1 
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Nurol Yatırım Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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81

152

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar

Sayısı: 815)
–– Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Kapsamında Bazı

Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 816)

–– 2019 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine
İlişkin Karar (Karar Sayısı: 817)

YÖNETMELİKLER
–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Altınbaş Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohum Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Haliç Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma

Merkezi (RUPAM) Yönetmeliği
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

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


