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YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 88 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 88 – İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak

üzere, dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanılmasına ilişkin usul ve

esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kul-

lanmaları;

1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren

en fazla 2 yıl süreyle araç kullanılabilir.

2) Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış

temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte

yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3) İki yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü

belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

b) Yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanma-

ları;

1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren

en fazla altı ay süreyle araç kullanılabilir.

2) Altı ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü

belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere dış ülkeler-

den alınan sürücü belgelerinin, ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilmesine ilişkin usul ve

esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Müracaat herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılabilir.

b) Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Nüfus ve Vatandaşlık

İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma ve

Altyapı Bakanları birlikte yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARIYLA İLGİLİ OLARAK YAPILACAK 

ARAŞTIRMA, SONDAJ VE KAZILAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 10/8/1984 tarihli ve 18485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve

Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetme-

liğin 4 üncü maddesinde yer alan “Anıtlar ve Müzeler” ibaresi “Kültür Varlıkları ve Müzeler”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer

alan “yeterli ödeneğin sağlandığının” ibaresi “ayni/nakdi destek sağlanacağının” şeklinde de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “dosya

Bakanlar kurulu Kararı alınmak üzere Başbakanlığa gönderilir.” ibaresi “teklif Cumhurbaşkanı

Kararı alınmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Bakanlık ve sponsorlar tarafından sağlanan ödeneklerle kazı kapsamında alınan ta-

şınır malların kayıtları ile bilim heyetleri tarafından yürütülen kazı çalışmalarına yurt içinden

veya yurt dışından kurum ve kuruluşlarca verilen destekle alınan ya da bu kurum ve kuruluş-

larca hibe edilen taşınır malların kayıtları, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Anıtlar

ve Müzeler” ibaresi “Kültür Varlıkları ve Müzeler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 - Temsilcilerin seçiminde;

a) Görevlendirilecekleri kazı veya araştırma ile ilgili bilim dalında uzman olmaları,

b) Yabancı bilim heyetlerinin yaptıkları kazı veya araştırmalarda görevlendirilen tem-

silcilerin yaşayan batı dillerinden birini bilmeleri,

c) Bakanlıkça yapılan “Bakanlık Yetkili Uzmanı/Bakanlık Temsilcisi Eğitimi”ne katıl-

mış olmaları,

öncelikli tercih nedenidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 - Uzmanların seçiminde;

a) Görevlendirilecekleri kazı ve araştırma ile ilgili bilim dalında uzman olmaları,

b) Bakanlıkça yapılan “Bakanlık Yetkili Uzmanı/Bakanlık Temsilcisi Eğitimi”ne katıl-

mış olmaları,

öncelikli tercih nedenidir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

AĞIR HİZMET ARAÇLARINDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 6) 

BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM 

KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİK ((AT) 595/2009)’TE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/2011 tarihli ve 28014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet
Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Eri-
şim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’in adı
“Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından Motorlu Araçların ve
Motorlarının Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “araçların
dolaşımda uygunluğu” ibaresi “araçların ve motorlarının dolaşımda uygunluğu” olarak değiş-
tirilmiş, aynı fıkrada yer alan “, araç OBD’sine ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişebilirlik”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EU) 2018/858, (EU) 133/2014 ve (EU) 582/2011 ile değiştirilen
(EC) 595/2009 sayılı Regülasyonuna uyumlu olarak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bu fıkrayı ihdas eden Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan hükümlere yapılan

atıflar, 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Rö-
morkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi
ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in on dördüncü bölümüne yapılmış sayı-
lır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik 1/9/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/8/2011 28014

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/9/2013 28776
2- 16/5/2014 29002
3- 14/8/2014 29088
4- 30/12/2016 29934
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAFİF YOLCU VE TİCARİ ARAÇLARDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 5 VE 

EURO 6) BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM 

KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİK ((AT) 715/2007)’TE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/4/2009 tarihli ve 27207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yol-
cu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve
Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT)
715/2007)’in adı “Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Ba-
kımından Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007)” olarak değişti-
rilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve araç
tamir ve bakım bilgilerine erişebilirlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EU) 2018/858, (EU) 459/2012, (EU) 566/2011, (EC) 595/2009
ve (EC) 692/2008 ile değiştirilen (EC) 715/2007 sayılı Regülasyonuna uyumlu olarak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bu fıkrayı ihdas eden Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan hükümlere yapılan

atıflar, 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Rö-
morkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi
ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in on dördüncü bölümüne yapılmış sayı-
lır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik 1/9/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/4/2009 27207

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/3/2010 27527
2- 30/11/2010 27771
3- 5/1/2012 28164
4- 29/12/2012 28512
5- 6/1/2016 29585
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman
Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin Ek-1’i ekteki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/4/2014 28976

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/5/2015 29361
2- 28/8/2015 29459
3- 18/5/2016 29716
4- 21/1/2017 29955
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KARİYER

GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kariyer

Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin 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) Kariyer danışmanı: Rektör tarafından görevlendirilen akademik personeli,

c) Merkez (MGU-KARMER): Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kariyer

Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Mezun: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü

mezunlarını,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,

ğ) Üye firma: Merkeze üye olan firmaları,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin öğrenci ve mezunlarının kişisel gelişimlerine destek olmak.

b) Bireysel düzeyde yetenek, bilgi, beceri ve ilgi odağında kariyer planlamasıyla ilgili

çalışmalar yapılmasını sağlamak.
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c) İş bulma sürecinde karşılaşılabilecek olası problemlerin çözümüyle ilgili yönlendir-

melerde bulunmak, öğrenci ve mezunlara istihdam fırsatları yaratmak ve istihdam edilebilir-

liklerini artırmak.

ç) Kariyer ve yetenek yönetimi alanında yapılan bilimsel araştırmalara ve uygulamalara

destek olmak.

d) Üniversitenin öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum ve kuruluşların sayısını ar-

tırmak ve öğrencilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmalarını sağlamak.

e) Mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak ve kuruluşların nitelikli insan kaynağı/ye-

tenek ihtiyaçlarını karşılama ve altyapı oluşturma hususunda danışmanlık yaparak verimlilik-

lerinin artırılmasına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Doğru bir kariyer planlaması için bireysel düzeyde öğrencilere ve mezunlara kariyer

danışmanlığı hizmeti sunmak.

b) Ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencileri, mezunlar, idari ve akademik personele

ve kişilere gelecekte planladıkları iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları alanlarda seminerler, ça-

lıştaylar, paneller, konferanslar ve iş gezileri düzenlemek, Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi

ile iş birliği içinde eğitim programları ve kurslar açılmasını sağlamak ve benzeri faaliyetler

yapmak.

c) Öğrencilerin iş dünyasıyla etkileşimini sağlamak ve istihdam olanakları yaratabilmek

üzere firmalar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak belirli periyotlarda kariyer fu-

arları organize etmek.

ç) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği geliştirerek kariyer planlamak

ve geliştirmek, iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek.

d) Öğrencilerin çeşitli meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla ko-

nusunda uzman kişilerin katıldığı meslek tanıtım günleri planlamak.

e) Mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek.

f) Öğrencileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.

g) Öğrencilerin kuruluşları ve faaliyet alanlarını daha yakından tanıyabilmeleri için et-

kinlikler organize etmek.

ğ) Özgeçmiş (CV) data bankası oluşturmak ve kuruluşların (özel sektör, kamu sektörü

ve sivil toplum örgütleri) kullanımına sunmak.

h) Kariyer danışmanlığı alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer plat-

formları ile iletişim ağı kurmak.

ı) Öğrencilerin staj uygulaması yapmalarını sağlamak.

i) Kariyer ve yetenek yönetimi konusunda bilimsel araştırmalar/uygulamalar yapmak

ve/veya destek olmak.

j) Hedef kitleyi Merkez faaliyetleri hakkında bilgilendirmek.

k) Üye firma ve mezunların kariyer gelişimlerini izleyen mezun bilgi ve takip sistemi

geliştirmek.

l) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda duyuru yapmak ve anket uygulamak.
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m) Sektör-Üniversite iş birliği ile iş yaşamına teması artırma amaçlı faaliyetler yürüt-

mek.

n) Üniversitenin her bölümünden kariyer faaliyetlerine destek olmak amacı ile seçilen

kariyer temsilcisi öğretim üyesi, öğrenci temsilcisi, öğrenci topluluğu danışman hocaları ile

koordineli çalışmak.

o) Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı

ve görsel yayınları hazırlamak, Merkezin dijital platformlarda etkinliğini sağlamak.

ö) Üniversitenin öğrenci topluluklarının kariyer konusunda yaptığı faaliyetleri topluluk

danışman hocaları aracılığı ile denetlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle tekrardan görevlendi-

rilebilir.

(2) Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tara-

fından iki kişi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-

ğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, istediğinde aynı usulle müdür yar-

dımcılarının değiştirilmesini isteyebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil

bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara baş-

kanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve faaliyet-

lerini denetlemek.

ç) Merkezde görevli tüm personelin faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denet-

lemek.

d) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri, öğrenci top-

lulukları ve uygulama-araştırma merkezleri ile iletişim ve iş birliği içinde çalışmasını sağla-

mak.

e) Üniversite dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği sürecini koordine etmek.

f) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yılın ça-

lışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak.
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g) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine ilişkin çalışmaların

yapılmasını sağlayarak bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektöre sun-

mak.

ğ) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve Rektörlüğe önermek.

h) Rektörün onayıyla gerektiğinde öğrencilerden/akademik ve/veya idari personelden

ve/veya Üniversite dışı kişi/kurum/kuruluşlardan oluşan alt çalışma grupları oluşturmak ve

Merkezin faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğu

ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu Üniversite öğretim üyeleri, özel sektör/kamu sek-

törü ve sivil toplum örgütü temsilcileri arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur. Süreleri dolan üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri gö-

revlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdür başkanlığında yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde

olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla gündemli olarak toplanır ve kararlar oy

çokluğuyla alınır.
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(3) Gerekli hallerde kariyer temsilcileri, öğrenci konseyi başkanı ve/veya öğrenci top-

lulukları danışman hocaları ve topluluk temsilcileri de Danışma Kurulu toplantılarına davet

edilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleri ile ilgili görüş sunmak ve önerilerde bulunmak.

b) Merkez faaliyetleri çerçevesinde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, yeni fikirler

ve proje/araştırma önerileri sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer danışmanları

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

iletişim kurabilmek amacı ile fakülte dekanlıkları, enstitüler ve yüksekokul müdürlükleri bün-

yesinde bir akademik personel kariyer temsilcisi olarak Rektör tarafından üç yıl için görevlen-

dirilir.

Kariyer danışmanlarının görevleri

MADDE 15 – (1) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:

a) Görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda destek hizmeti

vermek.

b) Öğrencilerin yetenek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitim, kurs, seminer, çalıştay,

panel, konferans ve geziler düzenlenmesi konusunda ihtiyaçları tespit etmek ve önerilerde bu-

lunmak.

c) Öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda al-

mak.

ç) Çağrılması durumunda Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına katılmak.

Harcama yetkilisi

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

devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idari, teknik personel ve kaynak ihtiyacı, Mü-

dürün önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektör tarafından

görevlendirilecek personelle sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üni-

versitesi Rektörü yürütür.
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Erzurum Teknik Üniversitesinden:
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-
öğretim ve sınavlara ilişkin hususları düzenlemektir.

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

nununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencinin, beklenen öğrenme çıktılarını kazanabilmesi için ihtiyaç duyduğu

iş yükü temeline dayanan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Azami süre: Bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programı

için üç yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için altı yarıyılı, doktora programlarından; tezli
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyılı ve lisans derecesi ile kabul edilenler
için on dört yarıyılı,

ç) DYS: Doktora yeterlik sınavını,
d) EABD: Enstitü ana bilim dalını,
e) EABDB: Enstitüye bağlı ana bilim dalı başkanlığını,
f) EK: Erzurum Teknik Üniversitesi enstitü kurullarını,
g) Enstitü: Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ğ) EYK: Erzurum Teknik Üniversitesi enstitü yönetim kurullarını,
h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ı) Lisansüstü programı: Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını,
i) ÖİDB: Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
j) Program süresi: Bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans prog-

ramı için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için dört yarıyılı, doktora programlarından;
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyılı, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için on yarıyılı,

k) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,
l) Saydırılabilir ders (SD): Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya program dışından,

not ortalamasına katılmamak koşuluyla, başka bir programda saydırılmak üzere fazladan aldığı
kredili dersi,

m) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,
n) TİK: Doktora tez izleme komitesini,
o) TYS: Türkçe yeterlik sınavını,
ö) Ulusal/Uluslararası ortak lisansüstü programı: Yurt içi veya yurt dışındaki bir yük-

seköğretim kurumu ile ortaklaşa yürütülen bir lisansüstü programı,
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p) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,
r) Üniversite Yönetim Kurulu: Erzurum Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili ve yabancı dil yeterliği

MADDE 4 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında eğitim-öğretim dili, açılacak
programa göre Senato tarafından belirlenir. Üniversitede farklı dillerde program açılabilir veya
aynı program içinde farklı dillerde eğitim verilebilir.

(2) Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar ilgili programın dil yeterliklerini
sağlamak zorundadır. Dil yeterliklerini sağlayamayan adaylar hazırlık programlarına dâhil edi-
lirler. Farklı dilde eğitim yapan programlarda dil yeterlikleri ile ilgili hususlar Senato tarafından
tespit edilen uygulama esasları ile belirlenir.

(3) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adaylar Türkçe yeterliklerini bel-
gelemek zorundadır. Türkçe dil yeterliği TYS ile tespit edilir. Senato tarafından eşdeğerliği be-
lirlenen ulusal veya uluslararası dil sınavları da bu amaçla kullanılabilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programların süreleri ile azami süreleri bu Yönetmeliğin
ilgili maddelerinde tanımlandığı şekilde geçerlidir.

(2) Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre programın sü-
resine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(3) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar programın süresine ve azami
eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(4) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt dışı
yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar programın süresine ve azami eğitim-öğretim
süresine dâhildir.

(5) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu
veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar programın süresine
ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(6) Öğrenciler, ilgili EABD’nin mezuniyet için gerekli koşullarını sağladıklarında prog-
ram süresinden önce mezun olabilir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı her biri on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.
(2) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt yenileme, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin ta-

rihleri akademik takvim ile düzenlenir.
(3) Yarıyıllarda verilecek dersler, ilgili EABD tarafından belirlenerek ilgili EK tarafın-

dan karara bağlanır.
(4) Yarıyıllarda açılan derslerin haftalık programları ilgili EABD tarafından düzenlenir

ve enstitü tarafından ilan edilir.
Lisansüstü program

MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans
derecesi ile kabul edilen ve lisans derecesi ile kabul edilen doktora programlarını kapsar.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
(3) YÖK kararı üzerine öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorun-

luluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin
planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(4) Bir lisansüstü programın açılması ile ilgili gerekli dosya EABD tarafından hazırlanır.
Program, ilgili EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(5) Bir lisansüstü programın müfredatı ders, laboratuvar, uygulama, atölye, staj, semi-
ner, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımından olu-
şur.

(6) Bir lisansüstü programın adına ilişkin değişiklik ilgili EABD tarafından hazırlanır,
ilgili EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile yapılır.

(7) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve programa kayıtlı öğrenci-
lerin bu değişikliklere intibak ilkeleri ilgili EABD tarafından hazırlanır, ilgili EK tarafından
karara bağlanır.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü program
MADDE 8 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü

programlar ilgili mevzuat çerçevesinde açılabilir.
(2) Bu programlarda eğitim, ortak program yürüten üniversitelerin, YÖK’ün ilgili yö-

netmeliklerinde yer alan hükümler çerçevesinde hazırlanan uygulama esaslarına göre yapılır.
Değişim öğrencileri
MADDE 9 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ile değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato
tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler
MADDE 10 – (1) Bir lisansüstü programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğre-

tim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı
ile özel öğrenci olarak başvurabilirler. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci
olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı
başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler
Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvuru ve kabulü, Senato tarafından

tespit edilen esaslara göre yapılır.
(2) EABD, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programlar için başvuru koşullarını bağlı

bulundukları enstitüye önerir. Bu öneriler, ilgili EK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır
ve ilgili enstitünün resmî internet sayfasında ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara başvurular, belirtilen süre içinde ilgili enstitü müdürlüklerine
yapılır.

(4) Adaylar ALES puanı yerine, eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvurmaları duru-
munda; YÖK tarafından ilan edilen ALES taban puanına karşılık gösterilen eşdeğer uluslararası
sınav puanı dikkate alınır.

(5) ALES ve uluslararası eşdeğer sınav puanlarının geçerlilik süresi, sınavın açıklandığı
tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği süredir. Lisansüstü programa baş-
vurulan tarihte ALES ve uluslararası eşdeğer sınav puanlarının geçerlilik süresinin dolmamış
olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.
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(6) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;
a) Lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak

üzere Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak, doktora/sa-
natta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/ec-
zacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES puan şartı
aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.

3) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir,
ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(7) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzman-
lık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına
başvurularında ALES puan şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.

3) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

b) Adayların; tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç,
en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre
bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek
ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES
puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu
ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.

ç) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine
sahip sayılır.

d) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edi-
len merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavla-
rından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanlar girilecek prog-
ramların özelliklerine göre Senato tarafından yükseltilebilir.
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(8) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için, genel başvuru koşullarının
yanı sıra Senato tarafından belirlenen diğer şartları sağlamaları gerekir.

(9) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için ALES puanının %50’den az
olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve öğrenci kabulüne dair
diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(10) Öğrencilerin kabulü, EABD’nin önerisi üzerine ilgili EK tarafından karara bağlanır
ve başvuru sonuçları ilgili enstitü müdürlüğü tarafından açıklanır.

Özel durumlarda öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaş-

larının lisansüstü programlara başvuru ve kabulü Senato tarafından belirlenen esaslar çerçeve-
sinde yürütülür.

Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 13 – (1) Üniversitenin aynı EABD’deki lisansüstü programları arasında geçiş

yapabilmek için öğrencinin en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olması gerekir.
(2) Üniversitenin farklı EABD’deki lisansüstü programlardan veya bir başka yükseköğretim

kurumunun lisansüstü programından yatay geçiş kuralları Senato tarafından belirlenen esaslar
çerçevesinde yürütülür.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 14 – (1) Bilimsel hazırlık, enstitülerin lisansüstü programlarına kesin kayıt

yaptırmaya hak kazanan lisans/yüksek lisans derecelerini başvurdukları lisansüstü programla-
rından farklı alanda almış olan adaylarla, lisans/yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki
yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylara eksikliklerini gidermek veya başvurdukları
programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır.

(2) Bilimsel hazırlık öğrencilerine ilgili EABD tarafından belirlenen derslerden oluşan
bilimsel hazırlık programı uygulanır.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilere, ilgili EABD’nin önerisi üze-
rine EYK tarafından bilimsel hazırlık programı önerilebilir. Bu önerinin öğrencinin kabulü sı-
rasında yapılması ve Bilimsel Hazırlık Formunda öğrencinin alacağı tüm bilimsel hazırlık ders-
lerinin belirtilmesi zorunludur.

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

(5) Bilimsel hazırlık derslerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programı lisans derslerinden oluşur ve ilgili yüksek

lisans programının ders yüküne sayılmaz.
b) Doktora bilimsel hazırlık programı lisans ve/veya lisansüstü derslerden oluşur ve il-

gili doktora programının ders yüküne sayılmaz.
c) Bilimsel hazırlık programında, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD’nin

önerisi ve yönetim kurulu kararı ile SD statüsünde lisansüstü dersler alınabilir.
(6) Bilimsel hazırlık öğrencilerinin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sa-

yılabilmeleri ve lisansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının lisans
derslerinden en az CC notu, lisansüstü derslerinden en az CB notu almaları ve programı 2,50
genel not ortalaması ile tamamlamaları gerekir.
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Programa ilk kayıt

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri,

akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİDB tarafından yapılır.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşa-

ğıdaki koşullar aranır:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler

için lisans diplomasına, yüksek lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler için tezli

yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

b) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi engeli olmamak.

c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

ç) Üniversitenin ilan ettiği tüm koşulları yerine getirmek.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylanmış örneği, elektronik belgelerin ise

doğrulanabilirliğinin sağlanması gerekir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak

ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

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

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere

iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seç-

meli dersler ise müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, AKTS kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, ara sınav

ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler öğretim

elemanı tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde belirtilerek, EABD’nin önerisi üzerine ilgili

EK tarafından karara bağlanır.

(3) Herhangi bir dersin ön koşulu olan dersten muaf olunması durumunda ilgili dersin

ön koşulu sağlanmış sayılır.

(4) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile labora-

tuvar, uygulama, atölye, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından

oluşur.

(5) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi, tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin

haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere kredi değeri verilmez.

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

dersin lisansüstü eğitimi sırasında alınması zorunludur. Bu derslerle ilgili düzenlemeler ilgili

EK tarafından yapılır.

Lisansüstü programlarda ders sayımı

MADDE 17 – (1) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders-

lerin kayıtlı olduğu programa saydırılması işlemi; öğrencinin müracaatı, ilgili EABD’nin önerisi

ve ilgili EYK kararı ile yapılır.

(2) Ders saydırma işlemleri güncel müfredata göre yapılır.

(3) Ders sayımı işlemlerine ilişkin esaslar ve ilkeler Senato tarafından belirlenir.
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Saydırılabilir dersler
MADDE 18 – (1) SD’ler, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya program dışından,

not ortalamasına katılmamak koşuluyla, başka bir programda saydırılmak üzere fazladan aldığı
kredili derslerdir. Bu derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) SD olarak alınan derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra de-
ğiştirilmez.

b) SD statüsünde alınan dersler, alındığı yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu program
ya da programlara saydırılmaz.

c) Bilimsel hazırlık programında SD olarak alınan dersler hariç olmak üzere SD olarak
alınmayan derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra SD olarak değiştirile-
mez.

ç) SD olarak alınan ders ancak aynı statüde tekrarlanabilir.
d) SD statüsünde alınan dersler alındığı dönemde not ortalaması hesaplamalarında kul-

lanılmaz.
e) SD statüsünde alınan dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.
Yarıyıl kayıtları
MADDE 19 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen ders kayıt ta-

rihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Belirtilen tarihlerde ders kaydı yaptırmayan
öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:
a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesinde ilgili mevzuata uygun

mali yükümlülüklerini yerine getirmesi.
b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması.
c) Öğrencinin akademik danışmanı ile görüşerek yarıyıl kayıt onayını alması.
(3) Yarıyıl kaydını kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde

belirtilen ders ekleme çıkarma tarihlerinde ders ekleme-çıkarma yapabilir. Yapılan değişiklik-
lerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(4) Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek süre alan öğrenciler, ek sürelerde
kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(5) Ders kaydını süresi içinde yenilemeyen öğrenciler, gerekçelerini belirterek ve bel-
geleyerek ilgili EABD’ye başvurur. Mazereti ilgili EYK tarafından uygun görülen ve gerekli
kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencinin yarıyıl kaydı ÖİDB tarafından yenilenir.

(6) Öğrencilerin kayıt yaptırmadığı yarıyıllar program süresi ve azami eğitim öğretim
süresine dâhildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Devam ve sınavlar
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin ders, uygulama ve benzeri çalışmalara devam durumları

ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.
(2) Öğrencilerin derse devam durumlarının varsa ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına

katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri
çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı, yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları ile il-
gili derse ait başarı ve başarı alt limit değeri dersi veren öğretim elemanı tarafından ders bilgi
paketinde belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.
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(3) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az iki ara

sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar,

laboratuvar ve benzeri çalışmalar ara sınav/yarıyıl sonu sınav notu yerine geçebilir. Ara sınav

tarihleri yarıyılın ilk ayı içinde ilgili öğretim elemanı tarafından duyurulur.

(4) Herhangi bir dersin gereği olan yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum

gibi değerlendirmelere katılmayan öğrencilerden mazereti EYK tarafından geçerli görülenlere

EYK kararıyla telafi imkânı verilir.

(5) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya

resmî ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 21 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf

notu verilir.

(2) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıdaki tab-

loda belirtilmiştir:

Tablo: Başarı Notunun Harf Notu ve Dörtlük Sisteme Çevrim Tablosu

Harf Notu Katsayısı Başarı Notu

AA 4,00 90– 100

BA 3,50 85 – 89

BB 3,00 80 – 84

CB 2,50 75 – 79

CC 2,00 65 – 74

FF 0,00 0 – 64

B Başarılı -

Y Yetersiz -

M Muaf -

Z Devamsız -

(3) Dersin teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen

öğrenci için Z notu FF olarak işlem görür.

(4) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Başarılı (B) notu, kredisiz derslerde ve/veya tez çalışmalarında başarılı olan öğren-

cilere verilir.

b) Yetersiz (Y) notu, kredisiz derslerde ve/veya tez çalışmalarında başarısız olan öğ-

rencilere verilir.

c) Muaf (M) notu, öğrencilerin Üniversite dışından daha önce aldığı ve transkriptlerinde

Muaf (M) olarak görünen derslere, ilgili EYK tarafından uygun görülmesi halinde verilir.

Notların ilanı, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 22 – (1) Yarıyıl ders değerlendirme notları, sınavın yapıldığı tarihi izleyen

on iş günü içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

(2) Bir sınavın veya yarıyıl çalışmasının sonucuna, ilan tarihinden itibaren beş iş günü

içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, EABD’ye verilen bir dilekçe ile yapılır.

Sınav kâğıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili EYK

kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.
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Derste başarı ve ders tekrarı
MADDE 23 – (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksek lisans programlarında kredili bir derste başarılı olmak için en az CC, doktora

programlarında ise en az CB notu alınmış olması gerekir.
b) Lisansüstü programlarda kredisiz bir derste başarılı olmak için B notunun alınmış

olması gerekir.
c) Öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi bu dersin yerine müf-

redat çerçevesinde danışman tarafından uygun bulunan dersi de alabilir.
ç) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri,

danışman onayı ile tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste alınan son not geçerlidir.
Not ortalamaları
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda genel not ortalaması hesaplanır ve

başarı durumları belirlenir.
(2) Genel not ortalaması, öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üze-

re, her dersin AKTS kredisi ile ilgili dersin başarı notunun 21 inci maddede belirtilen ağırlık
katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam AKTS kredisine
bölünmesi ile hesaplanır.

İlişik kesilmesi
MADDE 25 – (1) Bilimsel hazırlık programı süresi sonunda başarısız olan öğrencilerin

ilişiği kesilir.
(2) Lisansüstü programlarda;
a) EABD tarafından belirlenen ders yükünü; tezli yüksek lisans ve tezli yüksek lisans

derecesi ile kabul edilen doktora programları için dört yarıyılda, tezsiz yüksek lisans program-
larında üç yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilen doktora programlarında altı yarıyılda ta-
mamlayamayan öğrencilerin,

b) Lisansüstü programların ders alma süresi sonunda genel not ortalaması yüksek lisans
için 2,50’nin, doktora için 3,00’ın altında olan öğrencilerin,

c) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili derslerden üst üste iki kez veya
aralıklı olarak üç kez Y notu alan öğrencilerin,

ç) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,
d) Doktora yeterlik sınavı jürisi tarafından belirlenen ve SD statüsünde alınan dersleri

en az CB notu ile azami süre sonuna kadar başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin,
e) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,
f) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,
g) Tez savunmasında başarılı olan ve tezinin ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına giriş

tarihinden itibaren bir ay içinde veya ilgili EYK tarafından verilen ek süre sonunda ilgili ens-
titüye teslim etmeyen öğrencilerin,

ğ) Programı azami süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerin,
kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir.
Mezuniyet koşulları ve tarihi
MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için; bu Yönetmeliğin

ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması gerekir.
(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi;
a) Tezli yüksek lisans programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüs-

hasının teslim edildiği,
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b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl için harf not-
larının ilan edildiği,

c) Doktora programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
teslim edildiği,

tarihtir.
İntihal
MADDE 27 – (1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinin ilk kez veya tez jürisi tarafından

verilen ek süre sonunda jüri önünde savunulabilmesi için;
a) İntihal yazılım programı kullanılarak benzerlik endeksini gösteren raporun enstitü

tarafından alınması,
b) Tezdeki benzerlik durum raporunun Senato tarafından belirlenen azami benzerlik

oranlarını aşmaması,
gerekir.
(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin ben-
zerlik oranı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) İntihal tespit edilen tezlerde öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Res-
mî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri kapsamında işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programlarının amacı ve kapsamı
MADDE 28 – (1) Yüksek lisans programı; tezli ve tezsiz yüksek lisans programları

adı altında iki farklı şekilde yürütülebilir.
(2) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bil-

giye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını yüksek lisans tezi olarak
bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazan-
dırarak öğrencinin mevcut bilgileri uygulamada kullanma yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

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

hariç dört yarıyıldır. Programın azami süresi altı yarıyıldır.
(2) Tezli yüksek lisans tez savunmasında, tez çalışması jüri tarafından yetersiz bulunan

öğrenciye jürinin uygun gördüğü durumlarda tez çalışmasını tamamlaması için en fazla üç ay
ek süre verilebilir.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü ve başarı
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam yirmi bir krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi adet kredili ders, seminer dersi, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma
ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders, tez çalışması ve tezin jüri önünde savunulması
aşamalarından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim öğretim dönemi 60 AKTS’den
az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
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(2) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez

ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşu-

luyla lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok iki tanesi programın ders yüküne

sayılabilir.

(4) EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında veril-

mekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders alınabilir.

Yüksek lisans tez danışmanı

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EABD her öğrenci için bir tez da-

nışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Öğrencinin danışmanıyla be-

raber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez da-

nışmanı ve tez konusu ilgili EYK onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, uygulama esaslarında belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri

arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde

Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumun-

dan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-

ci bir tez danışmanı ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla atanabilir. İkinci tez da-

nışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora de-

recesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Tez danışmanı ve ikinci bir tez danışmanı atanması ile ilgili hususlar Senatoda be-

lirlenen uygulama esasları çerçevesinde değerlendirilir, atamalar ilgili EYK onayıyla kesinleşir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önün-

de savunulması aşamalarını içerir.

(2) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami süreleri içerisinde başarıyla tamamlamaları ge-

rekir. Azami süre sonunda tez savunmasına girmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(3) Tezini tamamlayan öğrenci enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazdığı te-

zin bir kopyasını danışmanına teslim eder. Tezin elektronik bir kopyası, tez jürisi öneri formu

ve teze ilişkin tez benzerlik oranı raporu formu EABD tarafından ilgili enstitüye iletilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD önerisi ve EYK onayı ile ata-

nır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya

beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri

üyesi olamaz. Jürinin beş kişiden oluşması ve ikinci tez danışmanının öğretim üyesi olması

durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olabilir.

(5) Jüri tarafından, ön değerlendirme formunda, tezin savunulabileceğine karar verilirse;

jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi

tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap

bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Karar aşamasında dinleyiciler sınav salonu dışına

alınır.

(6) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer, ilgili enstitünün resmî internet sayfasında

duyurulur.
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(7) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez
hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EABD tarafından
en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye jüri tarafından
en fazla üç ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savun-
ma sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci format yönünden ilgili enstitü tarafından
uygun bulunan yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır. Öğrencinin talebi, ilgili
EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir. Bu ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği ke-
silir.

(10) Tez onay formu ilgili enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez sınavı tu-
tanak formu ÖİDB’ye iletilen öğrenci, yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(11) 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.

(12) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen

süre hariç, iki yarıyıldır. Programın azami süresi üç yarıyıldır.
Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü ve başarı
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak ko-

şuluyla on ders ve dönem projesi dersi dâhil olmak üzere en az 60 AKTS kredisinden oluşur.
Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda
yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ko-
şuluyla lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi programın ders yüküne
sayılabilir. Ayrıca EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Üç yarıyıl sonunda EABD tarafından belirlenen ders yükünü (kredili derslerini ve
proje dersini) başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel not ortalaması 2,50’nin altında olan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı derslerini en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok
üç yarıyılda başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK
kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
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Tezsiz yüksek lisans programlarında danışman atanması
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EABD her öğrenci için ders seçi-

minde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak, Senato tarafından kabul edi-
len uygulama esaslarında belirlenen niteliklere sahip, bir öğretim üyesi veya doktora derecesine
sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Doktora programlarının amaç ve kapsamı
MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

problemleri bilimsel yönden geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni
sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması
sonunda hazırlanacak özgün tezin aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini taşıması gerekir:

a) Yeni bilgi üreterek bilime yenilik getirme.
b) Yeni bir bilimsel araştırma yöntemi geliştirme ve uygulama.
c) Bilinen bir yöntemin daha önce gerçekleştirilmemiş bir uygulamasını geliştirme ve

uygulama.
Doktora programında süre
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programının

süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, sekiz yarıyıldır. Programın azami süresi on iki ya-
rıyıldır. Lisans derecesi ile kabul edilen doktora programının süresi on yarıyıl olup azami süresi
on dört yarıyıldır.

(2) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programlarında kredili derslerin
ve seminer dersinin tamamlanması için azami süre dört yarıyıldır.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilen doktora programlarında kredili derslerin ve seminer
dersinin tamamlanması için azami süre altı yarıyıldır.

(4) Doktora programlarında tez savunmasında tez çalışması jüri tarafından yetersiz bu-
lunan öğrencilere, jürinin uygun gördüğü durumlarda tez çalışmalarının tamamlanması için en
fazla altı ay ek süre verilebilir.

Doktora programında ders yükü ve başarı
MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programı; toplam

yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez
önerisi, tez çalışması ve tezin jüri önünde savunulması aşamaları ile en az 240 AKTS kredi-
sinden oluşur. Yüksek lisans programında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın
etiği konularını içeren bir ders alınmadıysa doktora programında alınması zorunludur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilen doktora programı; toplam kırk iki krediden az ol-
mamak koşuluyla en az on dört ders, bir seminer dersi, bilimsel araştırma teknikleri ile araş-
tırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması
ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından ve en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Tez çalışmasına başlayan öğrenci, her yarıyıl tez ve teze ilişkin derslere kayıt yap-
tırmak zorundadır.

(4) Doktora programında alınan lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayıl-
maz.

(5) EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında veril-
mekte olan lisansüstü derslerden yüksek lisans dereceli doktora programları için en fazla iki,
lisans sonrası doktora programları için en fazla dört ders seçilebilir.
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(6) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programında dört yarıyıl so-

nunda, lisans derecesi ile kabul edilen doktora programında altı yarıyıl sonunda EABD tara-

fından belirlenen ders yükünü (kredili derslerini ve seminer dersini) başarıyla tamamlayamayan

ve/veya genel not ortalaması 3,00’ın altında olan öğrenciler DYS’ye giremez ve Üniversite ile

ilişiği kesilir.

Doktora tez danışmanı

MADDE 39 – (1) Akademik danışman, ders kayıt döneminden önce, tez danışmanı ise

en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla atanır.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından

seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun

belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim

üyesi de danışman olarak seçilebilir.

(3) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamam-

lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-

ci bir tez danışmanı ilgili EABD’nin önerisi ve EYK kararıyla atanabilir. İkinci tez danışmanı,

Üniversite kadrosunda bulunan veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sa-

hip kişilerden olabilir.

(5) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının atanma ve değiştirilme koşulları Senato

uygulama esaslarında belirlenir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 40 – (1) DYS, öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora

çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) DYS’ye girebilmek için öğrencinin alması gereken tüm kredili ve kredisiz derslerini

başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.

(3) Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(4) DYS yılda iki kez ilgili EYK tarafından belirlenen tarih aralığında yapılır. DYS’ye

girmek için başvuran öğrenciler sınavdan bir ay önce EABD tarafından ilgili enstitüye bildiri-

lir.

(5) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programı öğrencileri en geç beşinci

yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen doktora programı öğrencileri ise en geç yedinci yarı-

yılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(6) DYS, EABD tarafından önerilen ve ilgili EYK tarafından onaylanan beş kişilik dok-

tora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları

hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi

Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın

oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı ol-

maması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır.

(7) DYS, öğrencinin ilgili bilim dalındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini be-

lirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur.
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(8) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavdan en
az 75 alan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınavının başarı notu ise en az 75’tir. Doktora Ye-
terlik Komitesi sınav jürilerini oluşturur. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesinin onayı ile EABD tarafından yeterlik sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) DYS jürisi, DYS’yi başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile genel
not ortalamasına katılmamak koşuluyla en fazla iki ders almasını önerebilir. Bu dersler, EABD
tarafından ilgili enstitüye iletilir.

(10) DYS’de başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı/sözlü aşamalardan bir son-
raki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(11) DYS’nin herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış
ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

Doktora tez izleme komitesi
MADDE 41 – (1) DYS’de başarılı olan öğrenci için ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili

EYK onayı ile öğrencinin doktora tez önerisini onaylamak ve takip eden dönemlerde doktora
tez çalışma sürecini izlemek amacıyla bir ay içinde TİK atanır.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EABD için-
den ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez da-
nışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı
ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme süreci
MADDE 42 – (1) DYS’yi başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı

araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi
önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan
en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt
çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yö-
nünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az
bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların
özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite
tarafından başarılı (B) veya yetersiz (Y) olarak belirlenir. EABD, TİK toplantı tutanağı ile be-
raber TİK ara raporunu üç gün içerisinde ilgili enstitüye gönderir. TİK tarafından üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(6) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için; en az üç başarılı TİK raporunun sunulması
ve Senato tarafından belirlenen diğer mezuniyet şartlarının yerine getirilmesi gerekir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 43 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde

savunulması aşamalarını içerir.
(2) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami süreleri içerisinde başarıyla tamamlamaları ge-

rekir. Azami süre sonunda tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Tezini tamamlayan öğrenci ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yaz-

dığı tezin bir kopyasını danışmanına teslim eder. Tezin ciltlenmemiş bir kopyası ve tez jürisi
öneri formu EABD tarafından ilgili enstitüye iletilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak tezle beraber danışmana ve jüri üyelerine gönderir.

(4) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD önerisi ve EYK onayı ile atanır.
Jüri, üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi üniversite dışından olmak
üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Danışmanın oy hakkı olma-
ması durumunda EYK kararı ile jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı, beş
öğretim üyesinden oluşan doktora tez jürisine ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Ön değerlendirme sonucunda tezin savunulabileceğine karar verilirse; jüri üyeleri,
tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savun-
masına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümünden
oluşur ve dinleyicilere açıktır. Karar aşamasında dinleyiciler sınav salonu dışına alınır.

(6) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer, ilgili enstitünün resmî internet sayfasında
duyurulur.

(7) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez
hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EABD tarafından
en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye jüri tarafından
en fazla altı ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savun-
ma sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci format yönünden ilgili enstitü tarafından
uygun bulunan doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden iti-
baren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır. Öğrencinin talebi, ilgili EABD’nin
önerisi ve ilgili EYK onayı ile teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tez onay formu ilgili enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez sınavı tu-
tanak formu ÖİDB’ye iletilen öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

(11) 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 ders kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları ye-
rine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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(12) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetleri hizmetine sunulmak üzere YÖK’e
gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Akademik Danışman, Disiplin, Katkı Payı, Öğrenim Ücreti ve Diğer Ücretler,

İzin, Kayıt Sildirme, Diploma ve Belgeler, Tebligat
Akademik danışman
MADDE 44 – (1) EABD’ler, lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye ilk yarıyı-

lından itibaren Üniversite öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim elemanları arasından bir aka-
demik danışman atayabilir. Tez danışmanı atandıktan sonra, tez danışmanı aynı zamanda aka-
demik danışman görevini üstlenir.

(2) Akademik danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.
b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değer-

lendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir.
c) Öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgi-

lendirir ve yönlendirir.
Disiplin
MADDE 45 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler
MADDE 46 – (1) Öğrencilerin ödeyecekleri katkı payları ve öğrenim ücretleri, her yıl

Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen esaslara göre yürütülür.
İzin
MADDE 47 – (1) Öğrenciler, sağlık, askerlik ve tutukluluk hallerinde süresi kadar,

yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle ise ilgili
yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıllık bir süre için izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde
bu süre, izni veren ilgili EYK tarafından uzatılabilir.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte
ilgili EABD’ye en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-çıkarma süresi bitimine kadar başvurur.
EABDB izin talebini öğrencinin danışmanının ve EABD’nin görüşleriyle birlikte ilgili EYK’ya
iletir. Zorunlu haller dışında ders ekleme-çıkarma süresi bittikten sonra yapılacak başvurular
işleme konulmaz.

(3) İlgili EYK kararı, öğrenci bilgi sistemine işlenmek üzere ÖİDB’ye iletilir.
(4) İzin süresi biten öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını

yaptırabilir.
(5) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe

ile kayıtlar başlamadan önce ilgili EABD’ye başvurmaları gerekir. Başvuru, öğrencinin danış-
manı, EABD ve ilgili EYK kararı ile ÖİDB’ye iletilir. Öğrenci akademik takvimde ilan edilen
tarihlerde kaydını yaptırabilir.

Kayıt sildirme
MADDE 48 – (1) Öğrencinin kaydını sildirme isteğini yazılı olarak beyan etmesi veya

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim ku-
rumundan çıkarma cezası alması durumunda EYK kararı ile kaydı silinir, ödemiş olduğu katkı
payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.
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(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği

kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri

için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülük-

leri yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa

yeniden başvuru yapabilirler. Bu başvuru, ilgili EABD tarafından lisansüstü programlara baş-

vuru ve kabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

Diploma ve belgeler

MADDE 49 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma ve belgeler ile bunların

verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:

a) Tezli yüksek lisans diploması: Tezli yüksek lisans programlarından mezuniyet ko-

şullarını sağlayanlara verilir.

b) Tezsiz yüksek lisans diploması: Tezsiz yüksek lisans programlarından mezuniyet ko-

şullarını sağlayanlara verilir.

c) Doktora diploması: Doktora programlarından Senato tarafından belirlenen yayın şart-

ları ile diğer mezuniyet koşullarını sağlayanlara verilir.

ç) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak

üzere verilen ve diploma yerine geçen bir belgedir.

d) Not çizelgesi: Öğrencilerin enstitüye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her yarı-

yılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını ve AKTS kredi değerlerini, bu ders-

lerden alınan notları, ilgili yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını

gösteren bir belgedir.

e) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.

(2) Diploma ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:

a) Diplomalar, Rektör ve ilgili enstitü müdürü.

b) Geçici mezuniyet belgesi, ilgili enstitü müdürü veya enstitü müdür yardımcısı.

c) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi ÖİDB yetkilisi.

(3) Diploma ve belgelerde öğrencinin bağlı bulunduğu enstitü, EABD ve/veya varsa

programı belirtilir.

(4) Diplomaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(5) Mezuniyet tarihinden sonra mezun olan öğrencinin adı ve/veya soyadının değişmesi

durumunda diploma üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

Tebligat

MADDE 50 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan

posta adresine veya talep edilmesi halinde öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta

adresine gönderilerek yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve enstitülerin kurul ve yönetim kurulu kararları uygulanır.
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 52 – (1) 27/4/2017 tarihli ve 30050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzurum

Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 49 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan

yayın şartlarına ilişkin hükümler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı olan öğren-

cilere uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan

öğrenciler hakkında 15 inci maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/16)

MADDE 1 – 13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal

Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2017/22)’in 10 uncu maddesinde yer alan “29/5/2020’dir.” ibaresi “28/8/2020’dir.”

olarak, “29/5/2020” ibaresi “28/8/2020” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

13/9/2017 30179

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 11/11/2017 30237

2- 24/3/2018 30370

3- 29/3/2019 30729

4- 24/6/2019 30811

5- 22/11/2019 30956

6- 29/2/2020 31054
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3841 

—— • —— 
Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3842 

—— • —— 
Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3843 
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Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3907 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

9 ADET ELEKTRİKLİ TRAKTÖR SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 9 (1+8) 

adet 120-130 BG elektrikli traktör yurtiçinden kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 
Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 

adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına 
yatırılacaktır. 

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, 
damga vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 19.06.2020 günü saat 14.30’a kadar 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 
şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate 
alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde 
yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

ADRES: 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Karanfil Sok. No: 62 
06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 
Tel : 90 (312) 417 84 70 (5 Hat) 
Faks : 90 (312) 417 78 39 3838/1-1 
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AKADEMİK YAYINCILIK HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan hizmet alımı ihalesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi  
(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 
sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi: İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası: Tel: 0 212 440 0017 - Faks: 0 212 440 0019  
c) Elektronik Posta Adresi: satinalma@istanbul.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): - 
2 - İhale Konusu malın: 

a) Niteliği, türü Miktarı Birimi İhale tarihi İhale saati 

1-) 
 2020 Akademik yayıncılık hizmeti 
 İhale kayıt no:2020/276801 

6 Ay 11/06/2020 10:00 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri : 
b-c-1) İ.Ü. İstanbul Edebiyat Fakültesi,sözleşmenin imzalanmasına müteakip 6 ay, 

31.12.2020 tarihine kadar teslim edilecektir. 
3 - İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri  

Koordinasyon Birimi  Merkez  Kampüsü 
Beyazıt/İSTANBUL 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.1. 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, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu 
bilgilerin tümünü göstermek üzere 0ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.5. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 
5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

mailto:satinalma@istanbul.edu.tr
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6 - İhale,  katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 
istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji 
Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt- İstanbul)  yatırılarak veya Strateji  
Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN no: 
TR300001200982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılında 
İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı 
ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampus Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale  
üzerine  bırakılan  istekliyle toplam  bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden 
az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 3883/1-1 
—— • —— 

2 KALEM WRAP AROUND OLUKLU MUKAVVA KUTU  
SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2 kalem wrap around oluklu mukavva kutu (150.000 adet 

313x236x190 mm wrap around oluklu mukavva kutu - 100.000 adet 305x385x191 mm wrap 
around oluklu mukavva kutu) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale 
Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

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 18.06.2020 tarihi saat 14:00’e 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 14:00’te 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 Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 
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. 3837/1-1 
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2 ADET II. GRUP, KÜÇÜK ALAN MADEN SAHASI, MÜCAVİRİNDEKİ  
RUHSAT SAHİPLERİ ARASINDA İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale 

Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük 
alan olarak 2 adet II. Grup, küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 
Maden Kanununun 30 ncu maddesine göre 20/07/2020 tarihinde saat 14:00 da ihale edilecektir. 

1 - Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat 
dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan 
mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en 
az on beş gün önceden ilan edilecektir. 

2 - Bu sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 14:00 - 14:30 
saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans 
Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan 
başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3 - Küçük alan için yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı 
kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

4 - İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin % 20’sinden ve taban ihale bedelinden az 
olamaz. 

5 - Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
a) Başvuru yapılmayan sahalar ihalelik saha konumuna gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya ruhsat sahiplerinden birinin müracaat etmesi 

halinde ihale kapalı teklife göre sonuçlanacaktır. 
d) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibi müracaat etmesi 

halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
e) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçının şartnamede belirtilen süre 

içerisinde teklif ettiği İhale bedelini ve işletme ruhsat taban bedelini ilgili yere yatırmak 
zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir. 

f) İhale Bedelini ve İşletme ruhsat taban bedelinin şartnamede belirtilen süre içerisinde 
yatırılmasından sonra bu alan ihaleyi kazanan müracaatçının ruhsatına ilave edilir. 

6 - İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların, 
ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet 
Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak 
yatırmaları gerekmektedir. 3814/1-1 
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6 ADET MADEN SAHASI UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS  

KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren; 

Kastamonu-Çankırı illeri dahilinde bulunan ER:3393297 sayılı (7.000,24 ha.) IV. Grup 

maden sahası (Kuvars-Feldispat), 

Kırşehir ili dahilinde bulunan ER:3393273 sayılı (2.134.93 ha.) IV. Grup maden sahası 

(Feldispat), 

Kırklareli- Tekirdağ illeri dahilinde bulunan ER:3393448 sayılı (4.899.93 ha.) IV. Grup 

maden sahası (Bentonit), 

Muş- Erzurum illeri dahilinde bulunan ER:3393631 sayılı (2.925.87 ha.) IV. Grup maden 

sahası (Alçıtaşı), 

Bolu ili dahilinde bulunan ER:3393785 sayılı (8.241.82 ha.) IV. Grup maden sahası (Perlit), 

Ankara - Eskişehir illeri dahilinde bulunan ER:3388442 sayılı (8.550.22 ha.) IV. Grup 

maden sahası (Sepyolit), 

Olmak üzere toplam 6 adet maden sahası Uç Ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı 

ile ihale edilecektir. 

İhalesi yapılacak ER:3393297, ER:3393273, ER:3393448, ER:3393631, ER:3393785 ve 

ER:3388442 sayılı sahalara ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında 

05/06/2020 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. 

İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, 

alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1 - İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde 

yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2 - Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 13:30-14:00 arasında Maden ve Petrol 

İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na 

doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3 - İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 

ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 

mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 

“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 

numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır yazılacaktır. 

4 - Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 

evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 

Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim 

No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 

yazılması gerekmektedir. 
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5 - İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 

taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. 

6 - İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

7 - Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 

a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 

b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans 

Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır. 

d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatını Genel Müdürlüğe 

teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatını Genel Müdürlüğe teslim 

eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre 

verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat 

hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna 

getirilir. 

8 - Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi (Bintürklirası) Vakıfbank 

“Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden 

herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel Müdürlüğümüz 

internet sayfasında yayımlanacaktır. 

 3815/1-1 

—— • —— 
431 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLMEK ÜZERE  

ARAMALARA AÇILACAKTIR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki 

durumları sona eren 431 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30 uncu 

maddesine göre ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, 

ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ 

adresinde ilan edilecektir. 

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, 

paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır. 

1 - İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale 

şartnamesinde belirtilecektir. 
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2 - Bu sahalar için başvurular http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 

09:00-09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR 

Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan 

yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3 - Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını 

ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim 

No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, 

Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa 

Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir. 

4- İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az 

olamaz. 

5 - İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

6 - Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 

a) İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale 

edilecektir. 

b) İki defa ihalesi yapılmasına rağmen başvuru yapılmayan sahalar 

http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde bir ay süre ile ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede 

müracaat olması durumunda belirlenen taban ihale bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın 

birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir. Sahaya müracaat 

olamaması durumunda saha aramalara acık hale gelir. 

c) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve 

saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda 

yapılarak sonuçlandırılacaktır. 

e) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre 

içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını 

kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

f) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren 

talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat 

hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır. 

7 - Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü 

Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini 

kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında 

yayınlanacaktır. 3816/1-1 
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284 ADET MADEN SAHASI 2’NCİ DEFA İHALE EDİLMEK  

ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki 

durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan 284 adet maden sahası 

Maden Kanununun 30 uncu maddesi ve aynı maddeye eklenen Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 md. 

kapsamında bir sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması 

durumunda sahanın aramalara açık hale geleceği Genel Müdürlükçe ilan edilir. İlan edilen sahaya 

bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen ihale taban bedeli üzerinden 

ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden 

ihale edilir” hükmü gereği ilan edilerek 2 nci defa ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, 

ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ 

adresinde ilan edilecektir. 

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, 

paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır. 

1 - İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale 

şartnamesinde belirtilecektir. 

2 - Bu sahalar için başvurular http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 

13:30-14:00 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR 

Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan 

yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3 - İhalesi yapılan ancak müracaat olmayan sahalar: 

a) Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 md. Kapsamında 2 nci defa ihalesi yapılmış olacağından 

16.07.2020-17.08.2020 tarih aralığında http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. 

b) 16.07.2020-17.08.2020 tarih aralığında ilan edilen sahalara müracaat olmaması halinde 

18.08.2020 tarihi itibarı ile müracaatlara serbest hale getirilecektir. 

c) 16.07.2020-17.08.2020 tarih aralığında ilan edilen sahaya müracaat edilmek istenmesi 

durumunda 16.07.2020-17.08.2020 tarihleri arasında ekinde güncel işletme ruhsat taban bedeli 

tutarındaki ihale istek bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz bulunan bir dilekçenin MAPEG 

gelen evrak servisine verilmesi gerekmektedir. Dilekçede ihalesine müracaat edilen sahanın ili, 

erişim numarası ve müracaatçının adının/unvanının bulunması zorunludur. Aksi takdirde talep 

geçersiz sayılacak ve yatırılan İşletme Ruhsat Taban Bedeli iade edilmeyecektir. 

d) Sahaya bir veya birden fazla müracaat olması durumunda müracaat edilen sahanın 

ihalesi http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanan ihale şartnamesinde belirtilen usul ve 

esaslar dahilinde 19.08.2020 tarihinde yapılacaktır. 
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e) Dilekçe ile müracaat ettikleri sahalar için; Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin 6. 

Maddesinde belirtilen evraklar ile ihale teminatının bulunduğu kapalı zarfı sahanın ihalesinin 

yapılacağı 19.08.2020 tarihinde 13:30-14:00 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan teslim 

edeceklerdir. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Yukarıda 

belirtilen evrakları ihale komisyonuna teslim edilmeyen veya müracaat evrakları İhale 

Komisyonca uygun bulunmaması nedeniyle ihalesi yapılamayan sahalar Yeniden İhale 

Programına alınacaktır. 

f) Bu ilanın 3. Maddesinin (e) maddesi kapsamında ihalesi yapılan ancak müracaatçıların 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ruhsatlandırılmayan sahalar da Yeniden İhale 

Programına alınacaktır. 

4 - İlan edilen sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı 

ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 

Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, Tüzel 

kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin 

Adı Soyadı, Vergi No bilgilerinin yazılması gerekmektedir. 

5 - İhale teminat miktarı aşağıdaki her iki şartı birlikte sağlaması gerekmektedir. 

a) Taban ihale bedelinden ve 

b) Kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden az olamaz. 

6 - İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır 

7 - Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 

a) Kapalı teklifi, Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

b) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve 

saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda 

yapılarak sonuçlandırılacaktır. 

c) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre 

içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını 

kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

d) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren 

talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat 

hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır. 

8 - Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü 

Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini 

kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında 

yayınlanacaktır. 3817/1-1 
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İŞYERİ İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Osmaniye-Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Osmaniye-Toprakkale Küçük Sanayi Sitesine ait 242 adet 

işyeri ikmal 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 : Adnan Menderes Mah. Sanayi Sitesi İdare Binası 

OSMANİYE 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 242 adet işyeri ikmal yapım işi 

b) Yapılacağı yer : OSMANİYE 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile) : 132.000.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    3.960.000 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 Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 23/06/2020 - 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. 
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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 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; her türlü bina 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 veya Mimar 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. 
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 deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
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) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

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

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) 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 

Osmaniye-Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Adnan Menderes 

Mah. Sanayi Sitesi İdare Binası OSMANİYE adreslerinde görülebilir veya 700 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 - Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 3876/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3900/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3900/2/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3911/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3901/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3914/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3910/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3915/1-1 

  



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2007/18411 Esas sayılı takip dosyasının imha edilmiş 

olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 3902/1-1 

—— • —— 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

02.06.2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel alım 
ilanımızda yer alan; 

ST08 ve DS04 KOD nolu 1 adet sağlık teknikeri ile 1 adet diğer sağlık personeli alımı 
iptal edilmiştir. 

 
KODU UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

ST08 Sağlık Teknikeri 1* -Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri önlisans 
programlarının birinden mezun olmak 

DS04 Diğer Sağlık 
Personeli 1 -Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden 

mezun olmak. 
 
İlgililere duyurulur. 

 3882/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Bilgi ve Hikmet Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı 
VAKFEDENLER: Abdulhakim YALÇIN, Abdullah DEMİR, Ahmet AYHAN, Atilla 

DURANAY, Ayhan HARAS, Habib BOZAN, Halil HAN, İhsan ALTUN, Mustafa Nedim 
KARAKUŞ 

VAKFIN İKAMETGÂHI: ADIYAMAN 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 18.02.2020 tarih ve E: 2019/1342,              
K: 2020/312 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: İnsanımızın kültürel, düşünsel ve manevi yönden gelişimlerinin 
sağlanması için eğitim, sağlık ve yardım kuruluşları kurmak; kültür, sanat, edebiyat, insan hakları, 
spor, mimari ve çevre konularında faaliyette bulunmak ve farkındalık oluşturmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 63.000.00 TL (Altmış Üç Bin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Abdulhakim YALÇIN, Abdullah DEMİR, Ayhan HARAS, İhsan 

ALTUN, Atilla DURANAY, Mustafa Nedim KARAKUŞ, Habib BOZAN, Ahmet AYHAN, 
Halil HAN 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları İyilikde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne 
devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 3836/1-1 
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile ilanda belirtilen özel 
koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. (Adayların diğer ilgili mevzuatlardaki şartları 
da taşımaları gerekmektedir.) 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
- Doktor Öğretim Üyesi adayları Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden 

erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, lisans, 
yüksek lisans ve doktora/uzmanlık belgelerini (1 takım Noter/ Resmi Kurumlarca onaylanmış 
mühürlü örneği veya E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler), 2 adet biyometrik fotoğraf, 
yayın listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet dosya ve bu 
dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD/DVD veya 
taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemizin ilan edilen birimine başvuracaklardır.  

GENEL AÇIKLAMALAR 
1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim 

Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. (1 takım Noter/ 
Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü ve ıslak imzalı örneği) 

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile 
ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 

3 - Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili koşullara uyup 
uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek 
olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul 
edilecektir. (Doktor Öğretim Üyeleri, ilgili birim tarafından yapılacaktır.) 

4 - Yapılan başvurular ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekmektedir. Başvuru 
yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları 
yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir. 

5 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. 
6 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), 

çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri 
gerekmektedir. 

7 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen veya 
posta yolu ile yapılabilir. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili 
birimlerimize ulaşmış olması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu 
değildir.) Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

8 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 05.06.2020  
Son Başvuru Tarihi : 19.06.2020 

SI
RA

 N
O 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİMDALI/ 
PROGRAM AD

ET
 

DE
RE

CE
 

UNVAN AÇIKLAMA 

1 
SAĞLIK HİZMETLERİ 
MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

TIBBİ 
HİZMETLER VE 
TEKNİKLER 

TIBBİ LABORATUVAR 
TEKNİKLERİ 1 2 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 
ÜYESİ 

Tıbbi Biyokimya alanında 
doktora yapmış olmak. Kuru 
kayısılardaki kükürt 
miktarının serum oksidatif 
stres parametreleri üzerine 
etkileri ile ilgili çalışmaları 
bulunmak. 

2 
SAĞLIK HİZMETLERİ 
MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

TIBBİ 
HİZMETLER VE 
TEKNİKLER 

TIBBİ LABORATUVAR 
TEKNİKLERİ 1 5 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 
ÜYESİ 

Yüksek lisans ve doktorasını 
Moleküler Biyoloji alanında 
yapmış olmak. Deneysel 
obezitede SIRT-1 gen 
ekspresyonu ile ilgili 
çalışmaları bulunmak. 

 
İlan olunur. 3884/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden 

Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın 
Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel 
şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası 
Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI 
- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, 
hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan 
istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer 
belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 
posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan 
başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

- Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri 
gerekmektedir. 

B‐ DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI 
- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet 
cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan 
istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer 
belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 
posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan 
başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ; BAŞVURU ŞARTLARI 
- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora 
diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil 
Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet 
cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan 
istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer 
örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 
dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi 
içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak 
başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
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- 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor 
Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını  
ya da 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur. 

 

BİRİMİ 
BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 
UNVAN ADET 

KAD. 

DER. 
AÇIKLAMA 

TIP 

FAKÜLTESİ 

Cerrahi Tıp Bil. Böl. 

Göz Hastalıkları 

ABD 

Doçent 1 1  

Cerrahi Tıp Bil. Böl. 

Çocuk Cerrahisi 

ABD 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1  

Dahili Tıp Bil. Böl. 

Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon ABD 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 Romatoloji yandal uzmanı olmak 

Dahili Tıp Bil. Böl. 

Kardiyoloji ABD 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Pediatrik ekokardiyografi ve 

pediatrik anjiografi ile ilgili eğitim 

almış olmak 

Cerrahi Tıp Bil. Böl. 

Acil Tıp ABD 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 Ultrason eğitimi almış olmak 

Cerrahi Tıp Bil. Böl. 

Kulak, Burun, Boğaz 

Hast. ABD 

Doçent 1 1 

Otoloji alanında radyolojik üç 

boyutlu modelleme tekniği 

kullanarak çalışmalar yapmış 

olmak. 

Dahili Tıp Bil. Böl. 

Deri ve Zührevi 

Hastalıklar ABD 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Hemipleji-parapleji hastalarında 

deri bulguları üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

FEN-

EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

Matematik Böl. 

Uygulamalı 

Matematik ABD 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Matematik alanında 

almış olup Difüzyon süreci ve 

optimal kontrolü üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Böl. 

Fizyoterapi ve Reh. 

ABD 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

alanında doktora yapmış olmak, 

Nörolojik fizyoterapi alanında 

çalışmaları bulunmak. 

VETERİNER 

FAKÜLTESİ 

Temel Bilimler Böl. 

Veterinerlik Histoloji 

ve Embriyoloji ABD 

Profesör 1 1 

Endokrin hücrelerde 

immunohistokimyasal çalışmalar 

yapmış olmak. 

 3810/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçeden ve 
Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 
tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas 
alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

UNVANI 
KİŞİ 

SAYISI 
BÜTÇESİ 

UNVAN 

KODU 
BAŞVURU ŞARTLARI 

HEMŞİRE 243 Özel Bütçe 

H1 
Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. 2018 KPSS 

P3 Puan Türünden 50 ve Üzeri Puan Almış Olmak. HEMŞİRE 12 
Döner 

Sermaye 

HEMŞİRE 200 Özel Bütçe H2 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden 

Mezun Olmak.2018 KPSS P94 Puan Türünden 50 ve 

Üzeri Puan Almış Olmak. 

BİYOLOG 10 Özel Bütçe B1 
Biyoloji lisans programından mezun olmak. 2018 KPSS 

P3 Puan Türünden 70 ve Üzeri Puan Almış Olmak. 

DİYETİSYEN 4 Özel Bütçe D1 
Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun 

olmak. 

FİZYOTERAPİST 5 Özel Bütçe F1 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından 

mezun olmak. 

LABORANT 10 Özel Bütçe L1 
Laboratuvar, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar 

önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Anestezi) 
4 Özel Bütçe ST1 

Anestezi veya Anestezi  Teknikerliği önlisans 

programından mezun olmak 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Elektronörofizyoloji) 
4 Özel Bütçe ST2 

Elektronörofizyoloji önlisansprogramından mezun 

olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik) 

3 Özel Bütçe ST3 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans 

programından mezun olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Ameliyathane Hizmetleri) 
2 Özel Bütçe ST4 

Ameliyathane Teknikerliği veya Cerrahi Teknikerliği 

önlisans programından mezun olmak 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Patoloji Teknikeri) 
2 Özel Bütçe ST5 

Pataloji Laboratuvar önlisans programından mezun 

olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Eczane Teknikleri) 
5 Özel Bütçe ST6 

Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Biyomedikal Cihaz Teknikeri) 
3 Özel Bütçe ST7 

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından 

mezun olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(İş ve Uğraşı Terapisti) 
2 Özel Bütçe ST8 

İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programından mezun 

olmak. 

RÖNTGEN TEKNİSYENİ 5 Özel Bütçe RT1 Radyoloji önlisans programından mezun olmak. 

PSİKOLOG 2 Özel Bütçe P1 Psikoloji lisans programından mezun olmak. 

PSİKOLOG 1 Özel Bütçe P2 

Psikoloji lisans programı mezunu ve Nöropsikoloji 

alanında en az 1 (bir) yıl deneyimli olduğunu 

belgelendirmek 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 

(Odyolog) 
2 Özel Bütçe DS1 

Odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya 

yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri 

üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapmış 

olmak. 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 

(Dil ve Konuşma Terapisti) 
2 Özel Bütçe DS2 

Dil ve Konuşma Terapisi alanında lisans eğitimi veren 

fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans 

eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında 

yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 

(Perfüzyonist) 
2 Özel Bütçe DS3 

Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya 

yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri 

üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış 

olmak. 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 

(Sağlık Memuru) 
6 Özel Bütçe DS4 

Sağlık Memurluğu Bölümü Lisans Mezunu Olmak.2018 

KPSS P3 Puan Türünden 50 ve Üzeri Puan Almış 

Olmak. 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 

(Sağlık Teknisyeni -Radyoloji) 
4 Özel Bütçe DS5 

Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Bölümünden mezun 

olmak. 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 

(Sağlık Teknisyeni-Laboratuvar) 
4 Özel Bütçe DS6 

Sağlık Meslek Liselerinin Laboratuvar Hizmetleri veya 

Tıbbi Laboratuvar Bölümlerinden birinden mezun 

olmak. 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 

(Sağlık Teknisyeni-Anestezi) 
3 Özel Bütçe DS7 

Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi veya Anestezi ve 

Reaminasyon Bölümünden mezun olmak. 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 

(Sağlık Teknisyeni-Tıbbi 

Sekreterlik) 

2 Özel Bütçe DS8 
Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Hizmetleri Sekreterliği 

Bölümünden mezun olmak. 

TOPLAM 542    
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ARANILAN ŞARTLAR 

1- Yeni Tip Korona Virüs (COVİD-19) Pandemi süreci nedeniyle İstanbul ili sınırları 

içinde ikamet eden kişiler başvuru yapabileceklerdir. 

2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

4- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin 

yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek. 

5- Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları 

gerekmekte olup Lisans için 2018 KPSS-P3; Önlisans için 2018 KPSS- P93 ve Lise için 2018 

KPSS- P94 puan türü esas alınacaktır. 

6- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli 

personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih 

tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar. 

BAŞVURU ŞEKLİ: 

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai 

saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır. 

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM 

Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan 

adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. 

Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya 

nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 10 iş günü 

içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısı kadar yedek 

belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek 

kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli 

evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi 

gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi 

bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi 

fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

 3845/1-1 
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Niğde İli Bağlama Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Bağlama Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 
memur alınacaktır. 

 
S 

N 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 Muhasebeci GİH 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 

Fakültelerin Maliye, 

Muhasebe, Muhasebe ve 

Denetim, Muhasebe ve Finans 

Yönetimi veya Muhasebe 

Bilgi Sistemleri 

programlarının herhangi 

birinden mezun olmak 

Kadın/Erkek P3 70 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
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2 - BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını 
almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.baglama.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir.) 

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
4 - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 06.07.2020 tarihinden 10.07.2020 Cuma 

günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını 
yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini; 
- Elektronik ortamda, Belediyemiz www.baglama.bel.tr internet adresine, 
- Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Bağlama Belediyesi NİĞDE adresine 

gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 
- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 
- Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 
5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS 

puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro 
sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanı 14.07.2020 Salı günü Belediyemiz www.baglama.bel.tr internet adresinden ilan 
edilecektir. 
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c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir. 

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6 - SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Bağlama Belediyesi hizmet binasında (Bağlama-Niğde) memur alımı için 23.07.2020 

Perşembe Günü saat 10:00’da sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise 
ertesi günü devam edilecektir. 

Sınav Konuları: 
1 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
2 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
3 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
4 - Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7 - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları 

Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat 
konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması 
şarttır. 

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 
sitesinden ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 3812/1-1 
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Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma 
Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi 
alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki 
şartları taşımaları gerekmektedir. 

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), 
özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora ve 
doçentlik belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, başlıca 
araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan 
atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta 
yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım 
dosya (1 adet fiziki dosya 6 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek) ile 
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), 
özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora ve 
doçentlik belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, yabancı dil 
sınav sonuç belgesi ile yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını 
kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya (1 adet fiziki dosya 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan 
CD veya taşınır bellek) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla 
başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden 
ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, 
doktora veya uzmanlık belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,adli sicil 
kaydı, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya (1 adet 
fiziki dosya 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek) ile ilgili birime şahsen 
veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

Genel Şartlar; 
* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web 

sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma 
Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve 
yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

* Profesör adaylarının, Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve 
Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesinin 9. maddesinin (a) fıkrası uyarınca her bir doçentlik 
temel alanı için asgari koşulların sağlandığına ilişkin bildirim beyannamesi ile başlıca araştırma 
eseri beyan formunu doldurmaları gerekmektedir. 

* Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin 
yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), 
çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri 
gerekmektedir. 

* Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 
onaylanmış olması gerekmektedir. 
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* 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 
başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında 
görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç 
dört ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur. 

* Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. 
Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir. 

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
 

Birimi 
Bölüm/ 

Anabilim Dalı 
Unvanı Adet Derece Açıklama 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri /  

Aile Hekimliği 

Profesör 1 1 

Saf balın diyabetes mellitus 

tedavisi ile ilgili çalışmalar yapmış 

olmak. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri /  

Halk Sağlığı 

Profesör 1 1 
Afet yönetimi ile ilgili deneyimi 

ve çalışmaları bulunmak. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri /  

Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon 

Profesör 1 1 

İzokinetik egzersizler, kognitif 

rehabilitasyon konularında 

deneyimi ve çalışmaları 

bulunmak. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri /  

Acil Tıp 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Akut apandisit tanısında 

tiyol/disülfit homeostazı ve 

RIPASA skoru konusunda çalışma 

yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri /  

İç Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Lenfomalı hastalarda paroksismal 

nokturnal hemoglobinüri hakkında 

çalışma yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri / 

Kardiyoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

3. basamak bir merkezde elektro 

fizyoloji ve aritmi alanında en az 

gözlemci ve araştırmacı olarak 

eğitim almış olmak ve aritmi 

alanında çalışma yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri / 

Nöroloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Antiepileptik ilaçların erişkin 

kemik metabolizması üzerine 

etkileri konusunda araştırma 

yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri / 

Radyoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Pulmoner BT anjio ve kardiyak 

MR konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri /  

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Karma özellikli depresyon 

konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 
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Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri / 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 

Doçent 1 1 

Femur kırıklarının tedavisinde 

intramedüller çiviler ile ilgili 

çalışma yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri / 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Gonartrozlu hastalarda kıkırdak ve 

subkondral kemikteki 

değişikliklerin klinik, radyolojik 

ve histopatolojisi ile ilgili çalışma 

yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri /  

Göz Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Glokom olgularında Ahmed 

glokom valf implantasyonu 

sonrası gelişen enkapsüle bleblerin 

tedavisi ile ilgili çalışmalar yapmış 

olmak. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri /  

Kalp ve Damar 

Cerrahisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Ascendes aort replasmanı ile ilgili 

ve kalıcı diyaliz kataterlerinin 

sikopi eşliğinde takılması ile ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri / 

Tıbbi Biyoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Yüksek Lisans ve Doktorasını 

Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında 

yapmış olmak. Gen 

polimorfizmleri ile ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. Yeni 

nesil dizileme konusunda eğitim 

almış olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler / 

Diş Hastalıkları ve 

Tedavisi 

Doçent 1 1 

Flor ve Gümüş Katkılı Sentetik 

Maddeler ve Sitotoksite üzerine 

çalışma yapmış olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler / 

Ağız, Diş ve Çene 

Radyolojisi 

Doçent 1 1 
Konik Işınlı Tomoğrafide Sella 

Tursika çalışması yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Tarih / 

Yakınçağ Tarihi 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Tarih alanında almış 

olmak. Türk-Fransız Deniz 

Ticareti ve Lübnan Tarihi üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Matematik / 

Matematiğin 

Temelleri ve 

Matematik Lojik 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Matematik alanında 

almış olmak. Modelleme ve 

İnterpolasyon üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

Ünye İktisadi 

ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme / 

Üretim Yönetimi 

ve Pazarlama 

Doçent 1 1 

Fındık İşletmeleri ve Gıda 

sektöründe tedarik zinciri 

yönetimi uygulamaları hakkında 

çalışmalar yapmış olmak. 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

Ünye İktisadi 

ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme / 

Muhasebe ve 

Finansman 

Doçent 1 1 

Finansal gelişme, teknolojik 

ilerleme ve inovasyon konusunda 

akademik çalışmalar yapmış 

olmak. 

Fatsa Deniz 

Bilimleri 

Fakültesi 

Deniz Bilimleri ve 

Teknolojisi 

Mühendisliği / 

Deniz Bilimleri 

Profesör 1 1 

Doçentliğini Biyoloji alanında 

almış olmak. Ağır Metaller 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Fatsa Deniz 

Bilimleri 

Fakültesi 

Balıkçılık 

Teknolojisi 

Mühendisliği / 

Balıkçılık 

Yönetimi 

Profesör 1 1 

Doçentliğini Su Ürünleri alanında 

almış olmak. Deniz Hıyarları 

(Patlıcanları) üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

Ziraat Fakültesi 
Bitki Koruma / 

Entomoloji 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Bitki Koruma 

alanında almış olmak. Akaroloji 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Ziraat Fakültesi 

Bahçe Bitkileri / 

Sebze Yetiştirme 

ve Islahı 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Bahçe Bitkileri 

alanında almış olmak. Sebzelerde 

moleküler karakterizasyon ile 

ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik / 

Halk Sağlığı 

Hemşireliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Halk Sağlığı Hemşireliği 

Anabilim Dalında doktora yapmış 

olmak. Evde bakım, yaşlı sağlığı 

ve müzikterapi ile ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik / 

Hemşirelik 

Esasları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Hemşirelik Esasları Anabilim 

Dalında Doktora yapmış olmak. 

Hasta Güvenliği, teknoloji 

kullanımı ile ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Temel Eğitim / 

Sınıf Eğitimi 
Profesör 1 1 

Doçentliğini Fen Bilimleri Eğitimi 

alanında almış olmak. Kavram 

yanılgıları ve meta analiz 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Temel Eğitim / 

Sınıf Eğitimi 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Temel Eğitim (İlk 

Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi) 

alanında almış olmak. Okuduğunu 

anlama ve yazma alışkanlıkları 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi / 

Türkçe Eğitimi 

Profesör 1 1 

Doçentliğini Türkçe Eğitimi 

alanında almış olmak. Yazma 

eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış 

olmak. 
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Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi / 

Fen Bilgisi Eğitimi 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Biyoloji alanında 

almış olmak. Ekoloji alanında 

bitki biyoçeşitliliği konularında 

çalışmalar yapmış, TUBİTAK ve 

AB Natura 2000 projelerinde 

görev almış olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim Bilimleri / 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Rehberlik ve Psikolojik 

danışmanlık alanında doktora 

yapmış olmak. Öğrenciler arasında 

gözlenen riskli davranışlar ve okul 

rehberlik hizmetleri üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim Bilimleri / 

Öğretim 

Teknolojileri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Sınıf Öğretmenliği alanında 

doktora yapmış olmak. İlkokul 

matematik eğitiminde sanal 

gerçeklik uygulaması geliştirme 

konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

İlahiyat 

Fakültesi 

Felsefe ve Din 

Bilimleri / 

Din Bilimleri 

Profesör 1 1 

İnanç, insan ve topluma dair 

konuları, geleneksellik, modernlik, 

postmodernlik ve küreselleşme 

çerçevesinde değerlendirerek, 

sosyolojik analiz ve yorumlarda 

bulunmuş; din, kültür, ahlak ve 

medeniyet üzerine bilimsel eserler 

vermiş olmak. 

İlahiyat 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri / 

Hadis 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 4 

Hadis alanında doktora yapmış 

olmak. Hanefi Hadis anlayışı 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

İlahiyat 

Fakültesi 

İslam Tarihi ve 

Sanatları / 

Siyer-i Nebi ve 

İslam Tarihi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 4 

İslam Tarihi ve Sanatları alanında 

doktora yapmış olmak. İlk dönem 

İslam tarihi ile ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Yüksekokulu 

Antrenörlük 

Eğitimi / 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 4 

Sporcularda Fiziksel ve Teknik 

Gelişimlerin Değerlendirilmesi 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

 3811/1-1 
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve 

Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili 
maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları için 
ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için 

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına; 
1 - Başvuru Dilekçesini, 
2 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını, 
3 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini, 
4 - Üç adet fotoğraflarını, 
5 - Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık) 
6 - Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin 

edilecektir.) 
7 - Üniversitemizin https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486 sayfasında yayınlanmış 

olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma 
İlkelerinde yer alan formları, 

8 - Profesör kadrolarına başvuracak adayların "Profesörlüğe atanmak için Doçentlik 
şartlarını tekrar sağladığını gösteren dilekçesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel 
yayınları (yayınlarından biri başlıca araştırma eseri olarak gösterilir.) kongre ve konferans 
tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim- 
öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek 
lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları" içeren 1(Bir) adet dosya 
ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (Altı) adet USB ile Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığına, 

9 - Doçent kadrolarına başvuracak adayların "7. Maddedeki Doçent kadrosuna Atanma 
İlkeleri formu doldurularak, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel 
çalışma ve yayınları" içeren 1(Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 
(dört) adet USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, 

10 - Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların "7. Maddedeki Dr. Öğr. 
Üyesi kadrosuna Atanma İlkeleri formu, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu 
veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları " 
içeren 1(Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(Dört) adet USB ile ilgili 
fakülte dekanlığına / yüksekokul müdürlüğüne, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15(Onbeş) 
gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. 

- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları ve Üniversitemiz 
http://personel.beun.edu.tr/icerik/12/mevzuat.html sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz 
Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen 
şartları sağlamış olmaları, 

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı 
dillerini belirtmeleri, 

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin 
eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
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ANABİLİM DALI Profesör Doçent 
Dr. 

Öğretim 
Üyesi 

AÇIKLAMA 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ  1  Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında 
almış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 
ACİL TIP  1  Acil Tıp alanında Doçent ünvanı almış olmak. 
ACİL TIP   1 Acil Tıp alanında uzmanlığını almış olmak. 

ADLİ TIP  1  Tıp Fakültesi mezunu olmak. Adli Tıp 
alanında Doçent ünvanı almış olmak. 

ADLİ TIP   1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Adli Tıp 
alanında uzmanlığını almış olmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI (ÇOCUK 

KARDİYOLOJİ BİLİM 
DALI) 

  1 Çocuk Kardiyolojisi alanında uzmanlığını 
almış olmak. 

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI   1 Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında 

uzmanlığını almış olmak. 
ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI   1 Okul çağı çocuklarında demir ve çinko 
eksikliği ile ilgili çalışması olmak. 

İÇ HASTALIKLARI (TIBBİ 
ONKOLOJİ)  1  Tıbbi Onkoloji alanında Doçent ünvanı 

almış olmak. 
İÇ HASTALIKLARI (TIBBİ 

ONKOLOJİ)   1 Tıbbi Onkoloji alanında yan dal uzmanı 
olmak. 

İÇ HASTALIKLARI 
(ENDOKRİNOLOJİ VE 

METABOLİZMA HAST.) 
  1 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 
yan dal uzmanı olmak, karaciğer nakli 
bekleyenlerde prediyabet ile ilgili çalışması 
olmak. 

İÇ HASTALIKLARI 
(GENEL DAHİLİYE)  1  Tip 2 Diabetes Mellitusun erken yaşlanma 

üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak. 
İÇ HASTALIKLARI 

(NEFROLOJİ) 1   Tıbbi Nefroloji alanında Doçent ünvanı 
almış olmak. 

İÇ HASTALIKLARI 
(NEFROLOJİ)  1  Tıbbi Nefroloji alanında Doçent ünvanı 

almış olmak. 
İÇ HASTALIKLARI 

(NEFROLOJİ)   1 Tıbbi Nefroloji alanında yan dal uzmanı 
olmak. 

RADYOLOJİ   1 Radyoloji alanında uzmanlığını almış 
olmak. 

ANESTEZİYOLOJİ VE 
REANİMASYON   1 Anestezik ajanların elektrokardiyogram 

üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak. 
BEYİN VE SİNİR 

CERRAHİSİ 1   Deneysel subaraknoid kanama modelinde 
vazospazm üzerine çalışması olmak. 

ÇOCUK CERRAHİSİ   1 
Bronkoskopi sertifikası olması ve 
çocuklarda özafagus yabancı cisim 
aspirasyonu üzerine çalışması olmak. 

GÖĞÜS CERRAHİSİ   1 Göğüs Cerrahisi alanında uzmanlığını almış 
olmak. 

GÖZ HASTALIKLARI   1 Makuler hole hastalarında optik koherens 
tomografi-anjiografi ile ilgili çalışması olmak. 

KALP VE DAMAR 
CERRAHİSİ   1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında 

uzmanlığını almış olmak. 
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TIBBİ PATOLOJİ   1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Patoloji 
alanında uzmanlığını almış olmak. 

KADIN HASTALIKLARI 
VE DOĞUM   1 

Jinekolojik Onkoloji yan dal uzmanı olmak 
ve midkine proteini ile ilgili çalışması 
olmak. 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ   1 
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi 
Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını almış 
olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

GENEL FİZİK 1   

Fizik Bilim alanında Doçentliğini almış 
olmak. İkili ve Üçlü nanoalaşımların yapısal 
ve dinamik özelliklerinin teorik yöntemlerle 
incelenmesi konularında çalışma yapmış 
olmak. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
TARİHİ 1   

Atatürk İnkilapları ve Türkiye Cumhuriyeti 
Tarihi Bilim alanında Doçentliğini almış 
olmak. Osmanlı son dönemi Rum tehciri 
konusunda çalışmaları olmak. 

UYGULAMALI 
MATEMATİK  1  

Matematik Bilim alanında Doçentliğini 
almış olmak. Kinetik türden diferensiyel 
denklemler için ters problemlerin sayısal 
çözümleri üzerine çalışmaları olmak. 

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ  1  
Kimya eğitimi alanında doçent unvanına 
sahip olmak ve pedagojik alan bilgisi 
hakkında çalışmaları olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ     

ENDODONTİ 1   
Doçentliğini Endodonti alanından almış 
olmak ve endodontide apikal ekstrüzyonla 
ilgili çalışma yapmış olmak. 

ENDODONTİ   1 
Endodonti alanında doktora yapmış olmak 
ve endodontide irrigasyon aktivasyon 
teknikleriyle ilgili çalışmaları olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İKTİSAT TARİHİ   1 
İktisat Tarihi alanında doktora yapmış 
olmak. Osmanlı Hanedan Vakıfları alanında 
çalışma yapmış olmak. 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

HAREKET VE ANTREMAN 
BİLİMLERİ   1 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
mezunu olmak. UEFA B Futbol Antrenörlük 
belgesine sahip olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

DİN BİLİMLERİ   1 
Doktorasını Hıristiyanlığın Kutsal Kitabı ile 
ilgili yapılan yorumlar üzerine yapmış 
olmak. 

ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU 

BİYOMEDİKAL CİHAZ 
TEKNOLOJİSİ   1 

Biyoteknoloji anabilim dalında doktora 
yapmış olmak. Rekombinant aşı üretimi ve 
rekombinant DNA teknolojisiyle biyolojik 
moleküllerin üretimi konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

 3813/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 3881/1-1 
 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 

 



5 Haziran 2020 – Sayı : 31146 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2020 – Sayı : 31146

Sayfa

1

2
3

51

52

53

54

55

56
61

79

80

83

85
86

103

153

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SEÇME KARARI
–– Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Bekir ŞAHİN’in

Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2020/254)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:

2020/255, 256)
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve

Kazılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç

Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına
İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (EURO 5 ve EURO 6)
Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu
Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007)’te Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Erzurum Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (No: 2020/16)

KURUL KARARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 04/06/2020

Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/61] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E: 2020/3 (Değişik İşler), K: 2020/3

Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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