
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 148. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Batman Üniversitesinden:
BATMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları eğitim
öğretimine ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Batman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli yüksek li-
sans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları eğitim öğretimine ve sınav-
larına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim ve öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi,

dersler ve yeterlik sınavı dönemlerini belirten takvimi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin
5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Program bazında öngörülen bilgi, beceri ve
yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

d) Bilim/sanat dalı: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununun 3 üncü maddesine göre açılmasına karar verilen dalları,
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e) Doktora yeterlik komitesi: Sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınav-
lardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt ço-
ğunlukla karar veren komiteyi,

f) Enstitü: Batman Üniversitesine bağlı enstitüleri,
g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde öğretim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlıklarından oluşan ve oy hakkı
olmadan ilgili fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri ile konservatuar müdürünün katıla-
bileceği kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-
ları ve enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) Giriş sınavı: Lisansüstü eğitime kabul için girilmesi gerekli olan yazılı/sözlü/mülakat
sınavını,

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

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,
k) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta

yeterlik tezi yerine hazırlayacakları sanatsal çalışmayı,
l) Seminer: Ders döneminde öğrencilerin bilimsel bir konuyu incelemek için hazırla-

dıkları, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,
m) Senato: Batman Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini,
o) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ö) ÜNİP: Üniversitelerarası İşbirliği Programını,
p) Üniversite: Batman Üniversitesini,
r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ş) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri
MADDE 4 – (1) Lisansüstü öğretim düzeyi, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik

düzeylerinden oluşur.
(2) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların,

bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faa-
liyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir. Bunlardan
tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim veya ikinci öğretim biçiminde de uygulanabilir.

(3) Doktora düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğre-
tim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

(4) Sanatta yeterlik düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen
öğretim ve sanatsal çalışmaları kapsar.

Lisansüstü programların açılması
MADDE 5 – (1) Yeni bir lisansüstü program; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi,

enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.
(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim/anasanat dalı bütün-

lüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin değişik alanlarda da uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.
(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri

enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanıp YÖK’ün onayı ile uy-
gulamaya konulur.

(4) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak programlar açılabilir. Ortak program-
lar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumla-
rının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yö-
netmelik hükümlerine göre yürütülür.
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(5) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Yaz
okulu döneminde de dersler açılabilir. Bunların süresi ve şekli, enstitü kurulunun önerisi üzerine
Senato tarafından karara bağlanır.

(6) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü
lisansüstü uzaktan öğretim programları anabilim/anasanat dalının teklifi, enstitü kurulunun uy-
gun görüşü, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile açılabilir.

(7) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla ve-
rilecek dersler ve AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının ya-
pılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller enstitü kuru-
lunun görüşü ile Senato tarafından belirlenerek, Yükseköğretim Kurulu kararlarına bağlı olarak
uygulanır.

(8) Uzaktan öğretim programlarında uygulanacak diğer usul ve esaslar enstitü kurulu-
nun  onayı ile belirlenir.

(9) Anabilim/anasanat dalı kurulları lisansüstü eğitime ilişkin mevcut yönetmelikle be-
lirlenmiş asgari şartlara ilaveten özel şartlar isteyebilir. Bu özel koşullar ilgili anabilim/anasanat
dalı için enstitü kurulunun değerlendirmesi ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. 

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yük-

sek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda
almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gider-
mek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci,
bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat  dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda
altı krediyi aşmamak üzere en fazla iki ders alabilir. Bilimsel hazırlık programında, lisans prog-
ramlarından da altı dersi geçmeme şartı ile ders aldırılabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sa-
yılma şartları, kayıt silme ve diğer konular, dersin alındığı lisans veya lisansüstü programlardaki
esaslara uygun olarak yürütülür.

(4) Bu madde hükümlerine göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gire-
ceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları,
bu programda geçirilecek süre; anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programında öğrenci, aldığı dersleri başarmak zorundadır; başarısız
olanlar bu programdaki dersleri başarıncaya kadar yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik
programına başlayamaz.

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

Öğretim dili
MADDE 7 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak enstitü kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da bazı dersler yabancı dilde ve-
rilebilir. Tezler, sanat eseri ve sanatta yeterlik eseri çalışmasına ilişkin raporlar da Türkçe yazılır.
İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir
tezin/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması raporlarının yabancı dilde yazılmasına karar
verilebilir.
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(2) Ders, uygulama ve sınavlar, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Ya-
pılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 8 – (1) İlk defa açılacak lisansüstü dersler; ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Açılması onaylanan
derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından
verileceği anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğınca teklif edilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde
anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
doktoralı öğretim görevlilerine ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler
verdirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından
da görevlendirme yapılabilir. Üniversite dışından görevlendirileceklerin en az doktora derece-
sine sahip olması gerekir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin yüksek lisansta alınması zorunludur. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın
etiği konularını içeren ders yüksek lisansta alınmamış ise doktora/sanatta yeterlik eğitimi sıra-
sında verilmesi zorunludur.

(4) Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar.
(5) Programın toplam kredi miktarının %75’ini geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri

kapsayan müfredat programı belirlenebilir.
(6) Tezsiz ve uzaktan yüksek lisans programları haricinde, bir öğretim üyesinin aynı

programda bir yarıyılda verebileceği derslerin toplam sayısı seminer, dönem projesi, tez çalış-
ması/uzmanlık alan dersleri hariç en fazla iki ders/şube ile sınırlandırılır.

(7) Öğrenci, uzaktan ve tezsiz yüksek lisans haricindeki lisansüstü programlarda bir
yarıyılda aynı öğretim üyesinden toplamda en fazla iki ders alabilir. Seminer, tez çalışması/
uzmanlık alan dersleri bu sınırlamaya dahil edilmez.

(8) Enstitünün yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, lisans prog-
ramlarında yer alan derslerle aynı isim veya içerikte ders açılamaz. Ayrıca aynı anabilim/ana-
sanat dalındaki programlarda yer alan seminer ve uzmanlık alan dersleri hariç diğer derslerin
isim ve içerikleri farklı olmalıdır.

Danışman
MADDE 9 – (1) Danışman; ilgili anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri,

Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri; bunların bulunmadığı ya da sayıca yeterli olmadığı
takdirde en yakın anabilim/anasanat dalında görevli Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri
veya diğer yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından önerilir. Zorunlu hallerde, yük-
sek lisans öğrencileri için tez danışmanı ilgili anabilim/anasanat dalındaki doktora, sanatta ye-
terlik derecesine sahip öğretim görevlileri ve sanatçı öğretim elemanları arasından seçilebilir.
Tez/sanat çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ilave tez
danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta ye-
terlik derecesine sahip kişilerden olabilir. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yü-
rütülen programlarda, diğer yükseköğretim kurumundan atanan danışman da ikinci tez danış-
manı olarak kabul edilir.

(2) Lisansüstü programı öğrencilerine, öğrencinin programa kabulü ile birlikte danış-
man atanır. Danışmanlar anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
belirlenir.

(3) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamam-
lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun süreli
il dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanabilir. Önceki danışman
ikinci danışman olarak devam edebilir.
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(5) Öğrenciler anabilim/anasanat dalı başkanlığına gerekçesi ile beraber yazılı olarak
başvurarak danışman değişikliği talebinde bulunabilirler. Anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni bir danışman belirlenebilir.

Akademik takvim
MADDE 10 – (1) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ile benzeri faaliyetlerin

süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir. Akademik takvim, enstitüler tarafından özel-
likleri dikkate alınarak hazırlanır ve haziran ayı sonuna kadar Senato tarafından onaylanır. Ge-
rekli hallerde ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile bazı dersler ve sınavlar
hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya Cumartesi-Pazar günlerinde de yapılabilir.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı programlar ve dersler sadece uzak-
tan öğretim ve/veya örgün eğitim ve öğretim yoluyla yürütülebilir. Uzaktan öğretimde 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Kontenjanların belirlenmesi ve başvuru ilanı
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlar için kontenjan ve başvuru koşulları, anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Be-
lirlenen kontenjanlar enstitünün internet sayfasında ilan edilir. Her dönem için yeni öğrenci
kontenjanları ana bilim/ana sanat dalındaki öğretim üyelerinin ders ve tez danışmanlık yükleri
dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Lisansüstü programlara başvuru, enstitü tarafından ilân edilen şekilde ve Senato ta-
rafından belirlenen akademik takvime uygun olarak yapılır. Lisansüstü programlara yatay geçiş
akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Başvuruya ve öğrenci kabulüne ilişkin şartlar ve istenen belgeler enstitünün internet
sayfasından duyurulur.

(4) Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan aday, tezli ve tezsiz olmak
üzere en fazla iki programa başvurabilir.

(5) Lisansüstü programlara başvuruda tüm sorumluluk adayların kendilerine aittir. Ger-
çeğe aykırı beyanda bulunanların ve belge sunanların başvuruları iptal edilir.

(6) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların listesi kesinleştikten sonra asıl ve
yedek olarak enstitü tarafından ilan edilir. Kesin kayıt işlemleri, enstitü tarafından duyurulan
süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Süresi içerisinde kesin kaydını yap-
tırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(7) Kesin kayıt yaptırmayarak kayıt hakkını kaybeden adayın yerine yedek listedeki
adaylar sırasıyla ilan edilerek kabul edilir. İlanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip
etme sorumluluğu adaylara aittir.

(8) Lisansüstü programlara yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edecek anabilim/ana-
sanat dalları anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
kabulü ile belirlenir.

(9) Lisansüstü programlara öğrenci alımı bir öğretim yılında birden fazla yapılabilir.
Öğrenci alımıyla ilgili tüm işlemler, enstitü tarafından yürütülür.

(10) Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı sıralaması en yüksek puandan
en düşük puana doğru yapılır ve programa kayıt olmaya hak kazanan adaylar enstitü müdürlüğü
tarafından ilan edilir.

(11) Üniversitede araştırma veya öğretim görevlisi kadrosunda görev yapanlar, anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü Yönetim Kurulu kararıyla enstitünün başvuru
ve kabul koşullarını sağlamaları durumunda ilan edilen kontenjanlardan bağımsız olarak YÖK
tarafından belirlenen minimum kriterleri sağlaması durumunda lisansüstü programlara kabul
edilebilir.

(12) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, ilgili programın puan türünde Yükseköğretim
Kurulu tarafından ilan edilen taban puanlarından az olmamak şartıyla enstitü kurulunun kararı
ve Senatonun kabulü ile özel koşullar belirleyebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirme

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programa girme hakkı kazanan adayların listesi enstitü

yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitü yönetim
kurulu her program için en çok ilan edilen kontenjan kadar olmak üzere yedek aday ilan ede-
bilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi so-
nuna kadar enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırır. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine,
açık kontenjanlara, ilan edilen yedek listesindeki adayların yerine kontenjan tamamlanana kadar
yeni yedek aday listeleri ilan edilebilir. 

(2) Asıl ve yedek aday listeleri, kesin kayıt takvimi ve kayıt için gerekli belgeler enstitü
yönetim kurulunca belirlenir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen süre içinde kesin kay-
dını yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler. Bu adayların yerine yedek listedeki
sıralamaya göre yerleştirme yapılır. Lisansüstü programları kazanan adaylar sadece tezli bir
programa kayıt yaptırabilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı
örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına
dayanılarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta yeniden istenmez.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ve kayıtlı öğren-
cilerin birden fazla lisansüstü eğitim yaptıklarının tespiti halinde öğrencilerin enstitü ile ilişiği
kesilir.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların
tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları
iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazan-
mamış sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Ders ve tez dönemindeki öğrenciler her yarıyılın başında akademik

takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci kaydını yenilemek zorundadır.
(2) Mazereti sebebiyle belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, mazeretli

kayıt yenileme süresi içinde mazeretini yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
Mazereti, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme süresi bi-
timine kadar kaydını yaptırabilir.

(3) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(4) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemleri öğ-
renci bilgi sistemi üzerinden yapılır.

Ders kayıtları
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda Senato tarafından belirlenen süreler içinde,

enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenmiş dersler arasından o yarıyılda açılan ve
danışmanlarca uygun görülen dersler için enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen usule
göre kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile aynı enstitünün farklı anabilim/anasanat dallarından ders alabilir.

(3) Öğrenciler, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yö-
netim kurulunun kararı ile diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki li-
sansüstü programlardan da ders alabilirler. Bu fıkra ve ikinci fıkraya göre alınacak derslerden
en fazla üç ders veya dokuz kredi geçerli sayılabilir.
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(4) Öğrencilerin; ders ve tez aşamasında her dönem, akademik takvimde belirlenen süre
içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders seçimini yaparak danışman ve anabi-
lim/anasanat dalı başkanınca onaylanır. Öğrenciler her dönemde kayıtlarını kendileri yapmak
zorundadır. Akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan bir öğren-
cinin durumu, öğrencinin başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Ders
kaydı yapılmayan dönem, öğretim süresine dâhildir.

(5) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri enstitü
yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik hakların-
dan yararlanamaz.

(6) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü prog-
ramdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve
benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan
asgari muhtevaya uymak şartı ile enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(7) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanınca karar verilir. Da-
nışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, seçtikleri dersleri; danışmanlarının onayıyla ve kayıtlı

oldukları programın kredi sınırlarını dikkate alarak, akademik takvimde belirlenen mazeretli
kayıt yenileme süresi içinde bırakabilir veya değiştirebilir. Bu süreden sonra ders değişikliği
yapılmaz.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim
kurulu tarafından belirlenir.

Kredi sınırları
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri uzmanlık alan

dersi dışında bir yarıyılda en çok on sekiz kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bir öğrenci, almak
zorunda olduğu toplam kredi miktarının yarısından fazlasını aynı öğretim üyesinden alamaz.

(2) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı dip-
loma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi
aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS
kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili programı bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin
katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders
saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde
bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesap-
lanır.

Bir alt programdan ders alma
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans öğrencileri alacakları en fazla altı kredilik iki

dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise alacakları en çok dokuz kredilik üç dersi lisans öğre-
nimi sırasında almamış olmak koşuluyla ve danışmanlarının onayıyla lisans programlarındaki
derslerden seçebilirler. Doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencilerinin yüksek lisans prog-
ramlarından ders alma esasları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Doktora ve sanatta
yeterlik programlarında lisans veya bilimsel hazırlık programlarından alınan dersler kredi he-
sabında dikkate alınmaz.
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Ders muafiyeti ve kredi aktarımı
MADDE 18 – (1) Öğrencinin ilgili enstitüye kayıt olmadan yurt içi veya YÖK tarafın-

dan tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından, özel öğrenci olarak alınan dersler de dâhil,
almış olduğu lisansüstü derslerden en fazla alması gereken kredi sayısının yüzde ellisi kadarı
sayılabilir.

(2) Öğrencilerin ders/derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için muafiyet is-
tedikleri ders/dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kap-
sayan ve derslerin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylı belgelerle başvurmaları
gerekir. Bu işlem danışmanın teklifi, ABD/ASD kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile sonuçlandırılır.

(3) İkinci öğretim lisansüstü programlarda ders saydırma işlemi yapılmaz.
(4) Herhangi bir lisans veya yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için

geçerli sayılan krediler, doktora veya sanatta yeterlik programı ders yüküne ve kredisine sa-
yılmaz.

(5) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; mua-
fiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin daha önce herhangi bir diploma derecesinde kulla-
nılmamış olması ve başarılmış olması gerekir.

(6) Enstitü yönetim kurulunca muafiyetleri uygun görülen dersler, not döküm belge-
sinde M harf notu ile yüzlük sistemde gösterilir. Bu not, öğrencinin dönem ve genel not orta-
lamasına dâhil edilir.

(7) Değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurum-
larından alınan lisansüstü dersler eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek
ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile
birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Derslerin eşdeğerliğine ve/veya muafiyetine
ilgili anabilim dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 19 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve semi-

nerlerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise %80’ine devam etmek zorundadır. Devam
şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler
için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.

(2) Üniversite tarafından öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam
edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

Ders tekrarı
MADDE 20 – (1) Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan

öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam etmek zorunda değildirler
ancak sınavlara katılmak zorundadırlar.

(2) Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde başarısız
olan öğrenciler, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar.

(3) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan
uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve
uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve sınavlara katılmak zo-
rundadırlar.

(4) Devamsızlık veya başarısızlık nedeniyle tekrarlanması gereken derslerin program-
dan çıkarılması veya zorunlu nedenlerle açılamaması durumunda, danışman önerisi, anabilim
dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, devamsız veya başarısız olunan
dersin yerine aynı kredide başka bir ders alınabilir. Bu dersin başarısızlık veya devamsızlık ne-
deniyle tekrarlanması durumunda, öğrenci bu dersi yeniden almak zorundadır. Bunun yerine
daha önce aldığı dersi alamaz.

(5) Öğrenci başarısız olduğu dersin yerine, o ders açık olduğu sürece başka ders alamaz.
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Uzmanlık alan dersi
MADDE 21 – (1) Uzmanlık alan dersi; tezli yüksek lisans ve doktora çalışmalarında

danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alanda öğrencilerine bilgi, görgü ve deneyimlerini
aktardığı, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşması ve yürütülmesi yanında öğrencile-
rine bilimsel etik, çalışma disiplini ile alanındaki güncel literatürü belirtip izleyebilme ve de-
ğerlendirebilme yeteneğini kazandırdığı teorik ve kredisiz bir derstir.

(2) Uzmanlık alan dersi, enstitü yönetim kurulunun öğretim elemanını danışman olarak
atadığı tarihte başlayarak danışmanlık görevi süresince kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatille-
rinde de devam eder.

(3) Öğrenci uzmanlık alan dersine her yarıyıl kayıt yaptırmak ve devam sağlamak zo-
rundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin durumunu bir sonraki dönem başlamadan “başarılı”
veya “başarısız” olarak değerlendirerek enstitüye bildirir.

(4) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi, sadece bi-
rinci danışman tarafından açılır.

(5) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar enstitü kurulu tarafından belirlenir.
Sınavlar
MADDE 22 – (1) Lisansüstü dersleri için Senato tarafından belirlenen akademik tak-

vime göre her ders için her yarıyılda bir genel sınav yapılır. Sınavlarda başarılı olmak için tezli
veya tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin 100 tam puan üzerinden en az 70; doktora öğrencile-
rinin 75 alması şarttır. Seminer dersi ise kredisiz olup, başarılı ya da başarısız şeklinde değer-
lendirilir. Sınav ve seminer sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde
enstitüye iletilir. Tekrara kalan öğrenciler, öncelikle tekrara kaldıkları dersi almak zorundadır.
İkinci kez başarılı olamayan öğrencilerin durumu enstitü yönetim kurulu tarafından bu Yönet-
melik hükümlerine göre değerlendirilir. O yarıyıl tekrara kalınan dersin programda yer alma-
ması halinde danışmanın teklifi, enstitü yönetim kurulunun kabulüyle başka bir ders seçilebilir.

(2) Programda yer alan dersler için her yarıyıl sonunda yarıyıl genel sınavı yapılır. Öğ-
retim üyesinin isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla, öğrencilere yaptırı-
lacak ödev, seminer ve uygulamalı çalışmalar ile sözlü sınavların yarıyıl sonu genel sınavına
katkısı belirlenebilir.

(3) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, fiziksel ortamında
ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edi-
lerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı
soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak
soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının fiziksel
ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin il-
keler enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 23 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl sonu

sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır (0)’dır.
(2) Öğrencilere lisansüstü program çerçevesinde aldıkları her ders için başarı notlarına

ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Harf notlarına ilişkin diğer esaslar şunlardır:
1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az

70, doktora programı öğrencilerinin ise en az 75 almış olması gerekir. Bilimsel hazırlık prog-
ramı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisansüstü program
için belirlenen asgari notlar geçerlidir. Lisans programından ders alan lisansüstü programı öğ-
rencilerinin başarı notlarının hesabında, bağıl değerlendirme yöntemiyle belirlenen harfli başarı
notu esas alınır.
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2) Seminer, tez çalışması, uzmanlık alan dersleri ve diğer kredisiz olarak alınan ders-
lerde başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BZ) notu
verilir.

3) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan
başarısız (DZ) notu verilir.

4) Tezi hakkında tez jürisi tarafından düzeltme kararı verilen öğrencinin tez çalışmasına,
tez danışmanı tarafından eksik (EK) notu verilir.

5) Öğrencinin, Üniversitede izlediği lisansüstü programa kabul edilmeden önce başka
bir yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu, mezuniyet için gerekli kredi ve genel not
ortalaması hesabında dikkate alınmayan ve muafiyet verilen dersleri için M notu ile 100’lük
sistemde gösterilir. Bu not, öğrencinin dönem ve genel not ortalamasına dahil edilir.

6) Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ve programa nakil kredisi
olarak kabul edilen derslerin kredisi ve notu, Yükseköğretim Kurulunun “4'lük Sistemdeki Not-
ların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna uygun şekilde aktarılır.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların düzeltilmesi ve evraklarının saklanması
MADDE 24 – (1) Sınav sonuçlarına, maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler,

sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne di-
lekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir.
Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Enstitü müdürlüğü sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden ilgili
öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Enstitü müdürlüğü maddi hata başvurusunu, başvuru ta-
rihinden itibaren en geç on gün içinde sonuca bağlayarak öğrenciye bildirir. Sınav evrakı ve/veya
başarı notunda, maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile
düzeltilir.

(3) Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu, söz konusu dersin sonucunun
ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne gerekçe ve otomasyona hatalı
giriş, eksik ve/veya yanlış hesaplama gibi nedenlerini belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas
olacak ekleri ile gerçekleşir.

(4) Ders sorumluları sınav notuna etkili olan çalışmaları, tutanakları ve sınav evraklarını
öğrencinin mezuniyetine kadar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak saklar ve belirlenen
süre sonunda imha eder.

Mezuniyet tarihi
MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi; tezin sınav jüri komisyonu

tarafından başarılı sayıldığına dair imzalı sınav tutanağının enstitüye teslim edildiği tarihtir.
Kayıt silme
MADDE 26 – (1) Kayıt sildirmek için yazılı başvuruda bulunan öğrencinin kaydı, ens-

titü öğrenci işleri tarafından silinir. Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu katkı payları/öğ-
renim ücretleri iade edilmez.

Jüri seçimi
MADDE 27 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yazılı, sözlü, uygulamalı

veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı uygulanmasına karar verildiği du-
rumda her lisansüstü program için ayrı bir jüri oluşturulur. Jüri üyeleri, ilgili anabilim/anasanat
dalı öğretim üyeleri arasından öncelikle profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi olmak üzere
anabilim dalı kurulunun teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenen beş asıl ve iki ye-
dek üyeden oluşur. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmadığı durumlarda; jüri, üç asıl ve
iki yedek üyeden oluşturulabilir.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 28 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-
sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu ko-
nudaki diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 29 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin eşdeğer lisansüstü prog-
ramlarına, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir.
Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrencinin ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olması gerekir.
b) Not ortalamasının tezli yüksek lisansta en az 70, doktora ve sanatta yeterlikte ise en

az 75 olması gerekir.
c) Yatay geçiş yapacak öğrencinin, Üniversitenin lisansüstü programlarında belirtilen

ilandaki başvuru şartlarına sahip olması gerekir.
ç) Doktora yeterlik sınavından sonra ve tez/sanatta yeterlik çalışması döneminde yatay

geçiş yapılmaz.
d) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına yatay geçiş ya-

pılmaz.
e) YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki diğer üni-

versitelerin lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.
f) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumlarında

geçirmiş oldukları sürelerden yalnızca bir yarıyılı enstitü yönetim kurulunun onayı ile toplam
eğitim öğretim süresine saydırılır.

Lisansüstü öğrenci değişim programları
MADDE 30 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki bir üniversite arasında

yapılan Farabi, Mevlana, Avrupa Birliği; Socrates, Erasmus ve benzeri öğrenci değişimi prog-
ramı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğ-
renci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve
bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için Üniversitede almaları
gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin
seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun
teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yö-
netmelikte yer alan not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya
katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, onların yerine,
Üniversitede almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve anabilim/anasanat
dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.

(2) Değişim programları kapsamında, değişim yapan üniversiteden gelen öğrencilere,
Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine transkript verilir.

Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 31 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurularına iliş-

kin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların kabul koşulları, enstitü

yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir. 
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b) Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi, enstitütü kurulunun kararı ve Senatonun yabancı dilde kısmi eğitim kararı ile yabancı dilde
olabilir.

c) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda
bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan
öğrenciler, eğitim öğretimlerine bu Yönetmelik hükümlerine göre devam eder.

ç) Enstitülerin lisansüstü programlarına başvurularda; ilgili programın anabilim/anasa-
nat dalı kurulu tarafından teklif edilen ve enstitü yönetim kurulu onayıyla açılan kontenjandan
daha fazla talep olması halinde, başvuran adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulur. Adayların
kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabulleri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

d) Lisansüstü programlara başvurabilmek için Türkiye’deki bir yükseköğretim kuru-
mundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmiş olması gerekir. Ancak
Güzel Sanatlar Fakültesinin enstitüdeki anabilim ve anasanat dalları ve Türkiye dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için ALES’e girme şartı
aranmaz.

e) Yurt dışında ikamet eden veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabülünde ABD/ASD’nin
ALES puanı veya eşdeğer puanının en az 55 olması şartı aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Başvuru, kabul ve başarı değerlendirmesi
MADDE 32 – (1) Yüksek lisans kontenjanları, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi

ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenir ve ilan edilir.
(2) Tezli yüksek lisans programına başvuru ve öğrenci kabulünde uygulanacak usul ve

esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına

ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları ge-
rekir. Değerlendirmede; ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması, varsa YDS, YÖKDİL
ya da bunlara denk sayılan ÖSYM Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan yabancı dil sınavla-
rından biri alınarak enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayında belirtilen katsayılara göre
başarı puanı hesaplanır. Yabancı dil puanı ibraz etmeyen adayların da başvurusu kabul edilir
ve yabancı dil sınavlarının birinde herhangi bir taban puan istenmez.

b) Güzel Sanatlar Fakültesi anabilim/anasanat dallarınca açılan programlarda istenirse
yazılı, sözlü veya uygulamalı giriş sınavı yapılabilir. Bu durumda Güzel Sanatlar Fakültesinin
enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde güzel sanatlar fakülteleri, kon-
servatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlarda ALES
puanı şartı aranmaz. Güzel Sanatlar Fakültesi anabilim/anasanat dalı programlarında lisans
mezuniyet not ortalaması, varsa YDS, YÖKDİL ya da bunlara denk sayılan ÖSYM Dil Eşde-
ğerlikleri tablosunda yer alan yabancı dil sınavlarından biri alınarak enstitü kurulunun önerisi
ve Senatonun onayında belirtilen katsayılara göre başarı puanı hesaplanır. Başarı puanı sırasına
göre kontenjanın üç katına kadar aday giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya göre son sırada aynı
puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.
Giriş sınavından başarılı olan adayların başarı puanlarının hesaplanmasında diploma notu, ya-
bancı dil puanı ve giriş sınavının enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayında belirtilen
katsayılara göre hesaplanması ile bulunur.
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c) Tezli yüksek lisans programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli
ve yazılı teklifi üzerine enstitü kurulunun onayı ve Rektör oluru ile yazılı, sözlü, uygulamalı
veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasına karar verilebilir. Giriş
sınavının yapılacağı hallerde; programa başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve
başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.
İlgili puan türünden ALES puanı, lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı enstitü kurulunun
önerisi ve Senatonun onayında belirtilen katsayılara göre değerlendirilir ve ortalama başarı
puanının Senato tarafından belirlenen asgari puana eşit veya yüksek olması gerekir. Başarı pua-
nı sırasına göre kontenjanın üç katına kadar aday giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya göre son
sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına
çağrılır. Yapılacak olan giriş sınavından adayın başarılı sayılabilmesi için Senato tarafından
belirlenen asgari puana eşit veya yüksek puan alma şartı aranır. Giriş sınavında başarılı olan
adayların başarı puanlarının hesaplanmasında ise ALES puanı, lisans/yüksek lisans not ortala-
ması, yabancı dil notu ve giriş sınavının sonuçlarının enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun
onayında belirtilen katsayılara göre değerlendirilerek alınır.

ç) İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik hâlinde ALES puanı,
yine eşitlik bozulmazsa sırasıyla, lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil sınavı puanı
yüksek olan adaya öncelik verilir.

d) Adayın transkriptinde 4’lük sistemin 100’lük sistemdeki karşılığı yazılı değilse Yük-
seköğretim Kurulunun “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu
kullanılır.

e) Adaylar yalnız bir tezli programa başvuru yapabilir.
f) Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilir.
g) Tezli lisansüstü eğitime kabul için Üniversiteye başvurulan tarihte, ALES geçerlik

süresinin dolmamış olması gerekir. Lisansüstü programlara kabulde geçerli sayılan ALES eş-
değeri puanların geçerlik süresi, ALES sınavının geçerlik süresiyle sınırlıdır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına başvuru ve öğrenci kabulünde uygulanacak usul
ve esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına
sahip olmaları gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.
c) Lisans mezuniyet not ortalaması ve varsa ALES puanı alınarak enstitü kurulunun

önerisi ve Senatonun onayında belirtilen katsayılara göre başarı puanı hesaplanır. Başarı puanının
hesaplanmasında asgari puan aranmaksızın adaylar sıralamaya tabi tutulurlar. İlan edilen kon-
tenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik hâlinde ALES puanı, yine eşitlik bozulmazsa
sırasıyla, lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil sınavı puanı yüksek olan adaya öncelik
verilir.

ç) Güzel Sanatlar Fakültesinin anabilim/anasanat dalı programlarında yapılacak olan
giriş sınavından adayın başarılı sayılabilmesi için Senato tarafından belirlenen asgari puana
eşit veya yüksek puan alma şartı aranır. Giriş sınavında başarılı olan adayların başarı puanla-
rının hesaplanmasında lisans not ortalaması ve giriş sınavı enstitü kurulunun önerisi ve Sena-
tonun kararında belirtilen katsayılara göre dikkate alınır.

d) Sınav yapılan hallerde, 26 ncı maddeye göre belirlenen jüriler ilanda belirtilen tarih,
saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün
içinde tamamlar. Adaylar; enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar
dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından
imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitü müdür-
lüğüne sunulur.
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e) Maddi hata nedeniyle giriş sınavı sonuçlarına itiraz edilebilir. Sınav sonucuna itiraz
eden aday, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü mü-
dürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya giriş sınavı notunun tekrar incelen-
mesini isteyebilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

f) Yüksek lisans programlarına başvurularda; ALES puanı, anasanat dalları program-
larında sanatta yetenek sınavı/değerlendirme puanı, Tıp Fakültesi mezunları için temel tıp bi-
limleri programlarında temel tıp puanı ve bunlara ilaveten yabancı dil puanı, lisans not ortala-
ması, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu gibi değerlendirme ölçütleri enstitü kurulunun öneri-
siyle Senato tarafından belirlenir. Senato tarafından belirlenen değerlendirme ölçütleri ve oran-
larına göre hesaplanan giriş puanları dikkate alınarak öğrenci kabul edilir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla bilimsel
araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders hariç en az yedi ders, bir
seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup dersi
alan öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir
eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil bi-
limsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders hariç en az sekiz
ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç
danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak
zorundadır.

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

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebi-
lir.

(5) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğ-
renci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile ke-
sinleşir.

(6) Tez önerisi/tez önerisi değişikliği, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve ens-
titü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez önerisi/tez önerisi değişikliğinin onaylandığına
dair yazı, enstitü tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığı ile öğrencinin danışmanına bil-
dirilir.

Süre
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı
koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başa-
rısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler, en az üç
yarıyılı doldurmak şartı ile anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

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

(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
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin
üç kişiden oluşmasında ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

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

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

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

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

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da sa-
vunma sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 36 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelikte belirlenen mezu-

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

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.
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Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

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

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Bu sınav,

başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Dönem projesi
MADDE 38 – (1) Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlen-

dirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl
sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(2) Dönem projesi ikinci yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dönem
projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Dönem projesi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Süre
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

Diploma
MADDE 40 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

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

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, enstitü tarafından tezli yüksek li-

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Başvuru, kabul ve başarı değerlendirmesi
MADDE 41 – (1) Doktora kontenjanları anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve

enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir ve ilan edilir. Başvurularda adayların mezuniyet
not ortalamalarının mezuniyet hesabında transkriptteki 100’lük sisteme dönüşmüş notları dik-
kate alınır, olmaması halinde değerlendirmeye alınacak tüm notlar Yükseköğretim Kurulunun
“4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre 100’lük sisteme
dönüştürülür.

(2) Doktora programına başvuru ve öğrenci kabulünde uygulanacak usul ve esaslar şun-
lardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların; lisans, tezli yüksek lisans diplo-
masına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri
lisans diplomasına, Eczacılık ile Fen Fakültesi mezunlarının ise lisans veya yüksek lisans dip-
lomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan
uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.
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b) Lisans ve yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların YDS, YÖKDİL ya da bunlara
denk sayılan ÖSYM Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan sınavlardan birinden en az 55 puan
almış olmaları gerekir. Bu asgari puan, başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı
ile yükseltilebilir. 

c) Adaylardan lisans derecesi ile doktoraya başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
masının en az 80/100 veya 3.00/4.00, Sağlık Bilimleri Enstitüsü hariç, yüksek lisans derecesi
ile doktoraya başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 75/100 veya
2.50/4.00 olması gerekir.

ç) ALES’ten başvurduğu programın puan türünden; yüksek lisans derecesiyle başvu-
ranların en az 55, lisans derecesiyle başvuranların ise en az 80 puan almış olmaları gerekir.

d) Değerlendirmede; yüksek lisans derecesi ile başvuranların; ALES puanı, YDS,
YÖKDİL veya bunlara eşdeğer yabancı dil notu, yüksek lisans mezuniyet not ortalaması (ha-
zırlık sınıfları hariç öğretim süresi en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Ve-
teriner Fakülteleri yüksek lisans diplomasına sahip olanlar için mezuniyet not ortalamaları esas
alınır) ve lisans mezuniyet not ortalaması enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayında be-
lirtilen katsayılara göre toplanarak başarı puanı hesaplanır.  İlan edilen kontenjan kadar asıl ve
yedek aday belirlenir. Eşitlik hâlinde sırasıyla ALES puanı, yabancı dil puanı, yüksek lisans
mezuniyet notu ve lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Lisans derecesi ile
başvuranların; ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve YDS, YÖKDİL veya eşdeğer
yabancı dil puanı alınarak enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayında belirtilen katsayı-
lara göre başarı puanı hesaplanır. Enstitülere göre başarı puanı hesaplanmasında enstitü kuru-
lunun önerisi ve Senatonun onayında belirlenen asgari puan ve üzerinde olan adaylar sıralamaya
tabi tutulurlar. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik hâlinde ALES
puanı, yine eşitlik bozulmazsa sırasıyla, lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil sınavı
puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

e) Doktora programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli ve yazılı
teklifi üzerine enstitü kurulunun onayı ve Rektör oluru ile sözlü, uygulamalı veya bunların bir-
den fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasına karar verilebilir. Yapılacak olan giriş sı-
navından adayın başarılı sayılabilmesi için en az Senato tarafından belirlenen asgari puanı alma
şartı aranır. Giriş sınavından başarılı olan adayların başarı puanlarının hesaplanmasında ALES
puanı, lisans/yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve giriş sınavı enstitü kurulunun
önerisi ve Senatonun onayında belirlenen katsayılara göre alınır. Enstitülere göre başarı puanı
hesaplanmasında enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayında belirlenen asgari puan üze-
rinde olan adaylar sıralamaya tabi tutulurlar. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday
belirlenir. Eşitlik hâlinde ALES puanı, yine eşitlik bozulmazsa sırasıyla, lisans mezuniyet not
ortalaması ve yabancı dil sınavı puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

f) Güzel Sanatlar Fakültesinin enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci ka-
bulündeki değerlendirmede; diploma notu ve yabancı dil notu alınarak enstitü kurulunun önerisi
ve Senatonun kararı belirlenen katsayılara göre ön değerlendirme yapılır. Ön değerlendirmede
ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya göre son sırada
aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.
Güzel Sanatlar Fakülteleri, Konservatuar ve bunlara eş fakültelerin programlarından mezun
olan adaylarda ALES puanı şartı aranmadığından yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil
notu ve giriş sınavı enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla belirlenen katsayılara göre
alınır. Başarı puanı hesaplanmasında enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla belirle-
nen asgari puan ve üzerinde olan adaylar, sıralamaya tabi tutulurlar. İlan edilen kontenjan kadar
asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik hâlinde sırasıyla lisans mezuniyet notu ve yabancı dil puanı
yüksek olan adaya öncelik verilir.
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g) Sınav yapılan hallerde, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre belirlenen jüri üye-
leri, ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve
seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; enstitü yönetim kurulu tarafından belir-
lenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve
bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri baş-
kanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

ğ) Giriş sınavı sonuçlarına, maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler, sınav so-
nuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile
başvurarak sınav evrakının ve/veya giriş sınavı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir. Süresi
içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

h) Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile başvuru esaslarıyla ilgili düzenle-
meler yapılabilir.

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

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Doktora programı
MADDE 42 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bi-
limsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders hariç toplam 21
krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders,
seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden
oluşur. 

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

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

Süre
MADDE 43 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

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

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
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(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer. Yeterlik sınavları eylül-ekim ve mart-nisan aylarında olmak üzere yılda iki kez enstitü
yönetim kurulunca belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) Ders ve seminerini tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer ko-
şulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile ka-
bul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en
geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

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

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında bu Yö-
netmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün için-
de enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

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

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.

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

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 46 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesi-
lir.

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

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

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.

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

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

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulunca
karar verilir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.
Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
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gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde 34 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

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

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

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

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

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

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Başvuru, kabul ve başarı değerlendirmesi
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik kontenjanları enstitü yönetim kurulu tarafından be-

lirlenir ve ilan edilir. Başvurularda adayların mezuniyet not ortalamalarının mezuniyet hesa-
bında transkriptteki 100’lük sisteme dönüşmüş notları dikkate alınır, olmaması halinde değer-
lendirmeye alınacak tüm notlar Yükseköğretim Kurulunun “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre 100’lük sisteme dönüştürülür.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran aday-
ların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında; sözel puan türünden ALES puanı, lisans not orta-
laması veya yüksek lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı Enstitü kurulunun önerisi ve Se-
natonun onayıyla belirlenen katsayılara göre dikkate alınır ve ortalama başarı puanının enstitü
kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla belirlenen asgari puan veya üzeri olması gerekir. Gü-
zel Sanatlar Fakültesinin enstitüdeki anabilim ve anasanat dalı programlarında ALES puanı
yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır.

(4) Başvuru şartlarını sağlayan adaylar için, tezli yüksek lisans ve doktora programla-
rında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine enstitü yö-
netim kurulunca; jüri tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek
şekilde giriş sınavı yapılmasına karar verilebilir. Yapılacak olan giriş sınavından adayın başarılı
sayılabilmesi için enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla belirlenen asgari veya üzeri
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puan alma şartı aranır. Giriş sınavından başarılı olan adayların başarı puanlarının hesaplanma-
sında ALES notu, lisans/yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil notu ve giriş sınavı enstitü
kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla belirlenen katsayılara göre değerlendirmeye alınır.
Sanatta yeterlik programında ALES’e girme şartı aranmaz.

(5) Sınav yapılan hallerde, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre belirlenen jüri üye-
leri, ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve
seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; enstitü yönetim kurulu tarafından belir-
lenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve
bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri baş-
kanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

(6) Giriş sınavı sonuçlarına, maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler, sınav so-
nuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile
başvurarak sınav evrakının ve/veya giriş sınavı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir. Süresi
içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

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

(8) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Sanatta yeterlik programı
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

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

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

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

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

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

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

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 52 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

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

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

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğ-
retim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı
hususunda ilgili enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Danışmanın oy hakkı olmaması duru-
munda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer ala-
bilir.

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

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 34 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan anasanat dalının özelliğine göre alanı belir-
leyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüsha-
sının teslim edildiği tarihtir.
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesi-
lir.

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mezuniyet ve diplomalar
MADDE 54 – (1) Kayıtlı bulunduğu programın bütün şartlarını yerine getiren öğren-

cinin dosyası incelendikten sonra, enstitü yönetim kurulu tarafından mezuniyetine karar verilir.
Mezun olmaya hak kazanan öğrenci; enstitü tarafından istenen belgeleri, otuz gün içinde enstitü
müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(2) Yüksek lisans programından mezun olan öğrencilere yüksek lisans diploması, dok-
tora programından mezun olan öğrencilere doktora diploması, sanatta yeterlik programından
mezun olan öğrencilere sanatta yeterlik diploması verilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora diplomaları üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü
anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Sanatta yeterlik diploması üzerinde ise
anasanat dalının özelliğine göre belirlenen alan yer alır.

(4) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçmek üzere ka-
yıptan dolayı verildiğini belirten bir belge düzenlenir.

(5) Diplomalarda enstitü müdürünün ve Rektörün imzaları bulunur.
ÜNİP kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 55 – (1) ÜNİP kontenjanından başvuran adayların, ilgili programlara ilişkin

genel kontenjanlar için belirlenen asgari şartları sağlamaları gerekir. ÜNİP kontenjanından ya-
rarlanmak isteyen adaylar dilekçelerini ve asgari koşulları sağladıklarını gösteren belgeleri
kendi üniversitelerine verirler. Kendi rektörlüklerince Batman Üniversitesine gönderilen baş-
vurular Batman Üniversitesi Rektörü tarafından yanıtlanır.

Genel not ortalamasının hesaplanması
MADDE 56 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı

puanını verir. Genel not ortalaması; öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren
en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu kredili derslerin tümü dikkate alınarak,
derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edi-
lir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Genel not ortalama-
sına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine
geçirilir. Ancak, bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları genel not orta-
lamasına katılmaz.

Mazeretler
MADDE 57 – (1) Öğrencilerin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, herhangi

bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarının olması ve mazeretlerinin enstitü yönetim ku-
rulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Ayrıca; zorunlu nedenler, anne, baba, eş, kardeş veya
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çocuğunun ölümü veya hastalığında bu durumu belgelendirmesi halinde enstitü yönetim ku-
rulunca öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verilebilir. Öğrencilerin mazeretlerini; sağlık
raporu olması halinde sağlık raporunun bitiş tarihinden itibaren, diğer hallerde olayın meydana
geldiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde enstitüye bildirmeleri gerekir. Bu sürede
beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde
derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(3) Mazereti sebebiyle derslere devam şartını yerine getiremeyen öğrencinin mazeretli
olarak geçirdiği süre devamsızlıktan sayılır.

İlişik kesme ve disiplin işleri
MADDE 58 – (1) Yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık

sorunları nedeniyle öğrenime devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin ve kendi isteği ile
kaydını alanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.

İlan ve tebligat
MADDE 59 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda yapılacak

her türlü ilan ve tebligat Üniversite ve/veya enstitü internet adresinden yapılır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eği-
tim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Senato ve ilgili enstitü
yönetim kurulu kararları uygulanır.

(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek olağandışı durumlarda (deprem, salgın, sa-
vaş, seferberlik, terör ve benzeri) ve bu durumların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim
ve öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla,
eğitim öğretime ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yet-
kilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 61 – (1) 7/4/2019 tarihli ve 30738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batman

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yeni bir Enstitü kurulması veya mevcut Fen, Sosyal ve Sağ-

lık Bilimleri Enstitülerinin birleşmesi durumunda kayıtlı olan öğrenciler 3 ay içerisinde yeni
kurulan ilgili enstitüye aktarılır.

(2) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan
öğrenciler hakkında 11 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde değerlendirme
ağırlıkları ve asgari puanları enstitü kurulunca değerlendirilerek Senato tarafından belirlenir.

Yürürlük
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/9/2018 tarihli ve 30544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yük-

sek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci

fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(NA) ile başarısız olunan bir dersten ek süre ve/veya sınav hakkı kullanılmak istenmesi du-

rumunda, bu dersin daha önce alınmış ve devam koşulu sağlanarak notlandırılmış olması ge-

rekir.’’

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

değiştirilmiştir.

“(4) Azami öğrenim süresi sonunda;

a) Son sınıf öğrencilerine FF, FD, NA ve U notu aldıkları her ders için (uygulamalı,

uygulaması olan ve daha önce almadığı dersler hariç) akademik takvimde ilan edilen tarihlerde

iki ek sınav hakkı verilir.

b) Ek sınavlar sonucunda; uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce almadığı dersler

ile ek sınavlar sonucunda başarısız olduğu toplam ders sayısını beş veya daha az derse indiren

öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir.

c) Ek sınavlara girmeden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler

ile başarısız olunan ders sayısı beş veya daha az olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir.

ç) Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkı olmaksızın sınırsız sınava girme

hakkı; bu ders uygulamalı, uygulaması olan veya daha önce alınmamış bir ders ise öğrenciye

devam hakkı verilir. Öğrencinin derse devamı zorunludur.

d)  Ek süre kullanma hakkı verilen öğrencilerin uygulamalı, uygulaması olan ve daha

önce almadığı dersler dışındaki dersleri için devam şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Azami öğrenim süreleri sonunda;

a) Ek sınavları almadan eğitim planında hiç alınmamış altı veya altıdan fazla dersi bu-

lunan,

b) 22 nci maddede belirtilen ek süreler içinde mezun olamayan,

c) Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısı altı veya daha fazla olan,
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ç) Sınırsız sınav hakkı tanınanlardan açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak top-

lam üç eğitim öğretim yılı süresince girmeyen,

d) Azami öğrenim süresi sonunda akademik takvimde belirtilen tarihlerdeki ek sınavlara

katılmamış olan,

öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile ilişikleri kesilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

yürütür.

—— • ——

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/4/2013 tarihli ve 28631 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muğla

Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları”,

ikinci fıkrasında yer alan “öğretim üyesini” ibaresi “öğretim elemanını” olarak değiştirilmiş-

tir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/4/2013 28631

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/9/2018 30544

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 13/4/2019 30744
2- 1/10/2019 30905
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Osmaniye 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7046 

—— • —— 
Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7044 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
CCTV SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 

"CCTV Sistemleri", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamelerine ve malzeme listesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

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

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

birlikte teknik şartname, malzeme listesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 13.08.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 

komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8) Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 7026/1-1 



4 Ağustos 2021 – Sayı : 31558 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

2500 ADET TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 2500 adet 

Tümleşik Bilgisayar Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Dell, HP, Lenovo, Casper, 

Aidata ve Technopc markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, marka, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 16.08.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve Dell, HP, Lenovo, Casper, Aidata ve Technopc 

markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi gereğince istisna 

kapsamındadır. 7037/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Balıkesir İli Burhaniye Belediye Başkanlığından: 

1- İdarenin 

a) Adresi  : Burhaniye Belediye Başkanlığı Mahkeme Mahallesi Hürriyet 

Caddesi No:80 Burhaniye/BALIKESİR 

b) Telefon/Faks  : 0 266-4126450/0266-4221006 

c) E-posta  : emlakveistimlak@burhaniye.bel.tr 

2- İhalenin Konusu : Kat Karşılığı İnşaat yapım işi İhalesi 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 17 /08/2021 Salı günü saat 10:00'da yapılacaktır. 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ 

İli İlçe Mahalle 
Ada/ 

Parsel 

Arsa 

Yüzölçümü 

Toplam İnşaat 

Alam 

İmar 

durumu 

Arsa, Bina dahil 

Toplam Muham. 

Bedel (TL) 

% 3 Geçici 

Teminat (TL) 

Balıkesir Burhaniye Pelitköy 541/1 5.959,00 m2 3.438,68 m2 Konut 21.172.864,00 635.186,00 

4) Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait Burhaniye İlçesi, Pelitköy 

mahallesinde bulunan yukarıda özellikleri belirtilen İmar Planında Konut alanında kalan arsa 

vasıflı taşınmaz üzerine Burhaniye Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 2021/159 sayılı 

kararma istinaden ve Burhaniye Belediye Encümeninin 22.06.2021 tarih ve 2021/486 sayılı kararı 

doğrultusunda, yapılacak binanın % 48'inin Burhaniye Belediyesine verilmesi şartı ile 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile "Kat Karşılığı İnşaat yapımı" 

ihalesi yapılacaktır. 

5) İhalede teklifler, 750.000,00 TL bedel üzerinden artış yapılarak verilecektir. 

6) İhale; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 17/08/2021 Salı günü saat 

10:00'da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

7) İhaleye katılacak olan İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 

16/08/2021 Pazartesi günü mesai bitimi olan saat 17:30'a kadar aşağıdaki belgeleri içeren 

dosyalarını Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

8) İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümleri aynen uygulanır. 

9) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. 

10) İhaleye Girebilme Şartları ve İstenilen Belgeler  

10.1.Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.  

10.2.Bu ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilebilir.  

10.3 Bu ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

10.4.Bu ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden istenilen belgeler;  

10.4.1.İkametgah Belgesi 

10.4.2.Türkiye'de tebligat için adres beyannamesi(Beyanda telefon, faks varsa elektronik 

posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 
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10.4.3.Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili 

meslek odası belgesi (aslı,noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti) 

a)Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve 

sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmış ihale konusu işle ilgili oda kayıt belgesi. 

b)Tüzel kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya 

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ihale konusu işle ilgili oda kayıt belgesi. 

10.4.4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri 

(aslı,noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti) 

a)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 

b)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 ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri.( Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması 

gerekir.) 

c)İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye 

katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi. 

10.4.5. İhaleye katılacak olan Gerçek veya Tüzel Kişiler son 10 yıl içerisinde tek 

sözleşmeye dayalı olarak bitirilmiş işler için, muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere 

resmi kurumlardan alınmış Kamu İhale Tebliğinin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi İÜ. 

sınıf yapı B Grubu Bina İşlerine ait iş bitirme belgesi aslı. 

10.4.6.İşin muhammen bedeli olan 21.172.864,00 TL üzerinden %3 (yüzde 3) oranında 

635.186,00 TL (Altıyüzotuzbeşbinyüzseksenaltı TL) tutarında geçici teminat mektubunun 

getirilmesi veya Burhaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne nakit olarak yatırılması ve 

yatırıldığına dair belgenin ibrazı. 

11) İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç 16.08.2021 Pazartesi 

günü saat 17.30'a kadar Burhaniye Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne belge karşılığında 

vermeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle 

(Posta Telgraf v.b.) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

12) İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilen meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde (silinti, kazmtı olmayacak şekilde) yazılacaktır. 

13) İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

14) İhaleye ilişkin şartname 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

İLAN OLUNUR. 

 6836/1-1 
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6 KALEM MUHTELİF TEÇHİZAT VE SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Muhtelif Teçhizat ve Sarf Malzemesi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 
2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası  :  2021/444078 
1- İdarenin 
a) adresi  :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) telefon ve faks numarası  :  0 312 202 23 56 
c) elektronik posta adresi  :  bap@gazi.edu.tr  
2- İhale konusu malın 
a) niteliği, türü ve miktarı  :  6 kalem Muhtelif Teçhizat ve Sarf Malzemesi Alımı 

Sıra 
No 

Malzemenin Cinsi 
Ölçü 

Birimi
Miktarı

1 
Açık Alan (outdoor)için Gerçek 
Zamanlı GPS anten 

Adet 1 

2 
Catapult S7 Clearsky LPS 
Indoor/outdoor Sporcu Performans 
Takip analiz Sistemi 

Adet 8 

3 
Kapalı alan (Indoor)için Gerçek 
zamanlı LPS Anten 

Adet 16 

4 Şarj ve Taşıma Ünitesi(Dock) Adet 1 

5 Göğüs Bandı(Chest Band) Adet 8 

6 GPS Sistemi Yelek Adet 8 

b) teslim yeri  :  Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
c) teslim tarihi  :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 70 (yetmiş) takvim 

günüdür. 
3- İhalenin 
a) yapılacağı yer  :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) tarihi ve saati  :  16.08.2021 pazartesi günü, saat: 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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 ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 -İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 -İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının T.C. Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 150,00-(Yüzellitürklirası)TL 
yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 16.08.2021 pazartesi günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 7028/1-1 
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400 TON KRİSTALİZE OLMUŞ MELAS SATILACAKTIR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızın sahasında bulunan melas tankları içindeki kristalize olmuş köpüklü (± % 20 

toleranslı) yaklaşık 400 ton melasın satışı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Satış Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

1- İdarenin  
a) adresi : Şekerevleri Mah.Yunusemre Cad.No:2 BURDUR 
b) telefon ve faks numarası-e posta : Tel: 248 233 19 35 (4 hat) – Faks: 233 12 67-

burdurseker@turkseker.gov.tr 
2- İhale konusu hizmetin  
a) niteliği, türü ve miktarı : ( ± % 20 toleranslı) 400 Ton melas 3 Adet melas 

tankları içindeki kristalize olmuş köpüklü melasın 
Satışı İhalesi  

b) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı 
Salonu  

c) işin süresi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra 3 iş günü 
içinde yer teslimi fabrikamız idaresi tarafından 
yapılacak ve tutanağa bağlanacaktır. 

  Yer teslimini müteakip 3 iş günü içinde işi alan 
firma iş programını hazırlayarak işe başlayacak ve 
işe başlama tutanağı tutulacaktır. İşi alan firma, 
toplam 25 takvim günü içerisinde işi bitirecektir. 

3- İhalenin 
a) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı  
b) tarihi ve saati : 16/08/2021 Pazartesi Günü, Saat 14:30 
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (KDV Dahil) 150,00- TL 

(yüzellitürklirası) karşılığı Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi BURDUR adresinden satın 
alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
4.3. Teklifler en geç 16.08.2021 Pazartesi Günü, Saat 14.30’a kadar Fabrikamız 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) 

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

6- Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere isteklilerce 
belirlenecektir. 

7- Diğer Hususlar 
7.1. İhale gün ve saatinde (16.08.2021 Pazartesi) yeniden teklif alınması (açık arttırma 

ve/veya pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin 
Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin 
bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul 
edilecektir. 

7.2. Mezkur satış 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7052/1-1 
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SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNDE PANCARIN 
BOŞALTILMASI, GÜNLÜK İŞLENECEK OLAN PANCARIN KANALLARDA 

YÜZDÜRÜLEREK FABRİKAYA SEVKİ, SABİT VE SEYYAR BOŞALTMA 
TESİSLERİNİN REVİZYON (BAKIM – ONARIM) 

İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinde Pancarın Boşaltılması, Günlük İşlenecek 

Olan Pancarın Kanallarda Yüzdürülerek Fabrikaya Sevki, Sabit ve Seyyar Boşaltma Tesislerinin 
Revizyon (Bakım – Onarım) İşleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/442663 
1- İdarenin 
a) adresi : Orhaniye Mahallesi 123340 Sokak No:63 42600 

Ilgın/KONYA 
b) telefon ve faks numarası : Tel: 0.332.885 72 00 (10 hat) – Faks: 0.332.885 72 10 
2- İhale konusu hizmetin 
a) niteliği, türü ve miktarı : Niteliği: Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinde 

Pancarın Boşaltılması, Günlük İşlenecek Olan Pancarın 
Kanallarda Yüzdürülerek Fabrikaya Sevki, Sabit ve 
Seyyar Boşaltma Tesislerinin Revizyon (Bakım – 
Onarım) İşleri 

  Türü ve miktarı: Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma 
Makinelerinde 1.200.000 Ton Pancarın Boşaltılması ve 
Sabit ve Seyyar Boşaltma Tesislerinin Revizyon (Bakım – 
Onarım) İşleri İle Günlük İşlenecek Olan Toplam 
1.060.000 Ton Pancarın Kanallarda Yüzdürülerek 
Fabrikaya Sevki. 

b) yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 
c) işin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren (±%20 toleranslı) 135 

(yüzotuzbeş) takvim günüdür. Sabit ve seyyar boşaltma 
tesislerinin revizyon (bakım-onarım) işlerinin süresi 2022 
yılı Mayıs – Temmuz ayları arasında İdarece seçilecek 90 
takvim günüdür. 

3- İhalenin 
a) yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Orhaniye Mahallesi 

123340 Sokak No:63 42600 Ilgın / KONYA 
b) tarihi ve saati : 16/08/2021 Pazartesi günü, saat 10.00 
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00- TL (Yüzonsekiz Türk 

Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Orhaniye Mahallesi 123340 Sokak No:63 
42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir. 

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
5- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
7- Diğer Hususlar 
7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü (16.08.2021 pazartesi günü – Saat:10.00) fabrikamızda hazır 
bulunmaları gerekmektedir. 

7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7036/1-1 
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2.000 TON KRİSTALİZE OLMUŞ MELAS SATILACAKTIR 
Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızın sahasında bulunan melas tankları içindeki kristalize olmuş köpüklü (± % 20 

toleranslı) yaklaşık 2.000 ton melasın satışı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Satış Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

1-İdarenin  
a) adresi : Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğü Orhaniye Mah. 123340 Sk. 

No:63. 42600 Ilgın / KONYA 
b) telefon ve faks 
numarası-e posta 

: Tel: 0.332.885 72 00 (10 Hat)–  
   Faks: 0.332 885 72 10 

2-İhale konusu hizmetin  
a) niteliği, türü 
    ve miktarı 

Fabrikamızın sahasında bulunan melas tankları (1,2,3,4,5 ve 6 
no’lu Tank) içindeki kristalize olmuş köpüklü ±%20 toleranslı 
yaklaşık 2000 (İkibin ton) melas satışıdır. 

b) yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 
c) işin süresi : Yüklenici sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde 

Yer Teslimi idare tarafından yapılacak ve tutanağa 
bağlanacaktır. Yer Teslimine müteakip 3 (üç) iş günü içinde işi 
alan yüklenici iş programını hazırlayarak işe başlayacak ve işe 
başlama tutanağı tutulacaktır. 
İşin yapılma yeri Ilgın Şeker Fabrikası sahasıdır. İşin süresi işe 
başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür 

3-İhalenin  
a) yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) tarihi ve saati : 17/08/2021 Salı Günü, Saat 10:00 
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (Kdv Dahil) TL 118,00- 

(yüzonsekiztürklirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi ILGIN adresinden satın 
alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
4.3. Teklifler en geç 17.08.2021 Salı Günü, Saat 10.00’a kadar Fabrikamız Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki 
gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) 

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

6- Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere isteklilerce 
belirlenecektir. 

7-Diğer Hususlar 
7.1. İhale gün ve saatinde (17.08.2021 Salı) yeniden teklif alınması (açık arttırma ve/veya 

pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin 
Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin 
bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul 
edilecektir. 

7.2. Mezkur satış 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına 
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

 7092/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
İzmir İli Çeşme Belediye Başkanlığından: 
1) Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile 
satışı yapılacaktır. 

İl/İlçe 
Mahalle 

Pafta Ada Parsel 
Alanı 
m2 

Cinsi 
Fiili 

Durumu 
Muhammen 
Satış Bedeli 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 

İhale Tarih 
ve Saati 

İZMİR 
Çeşme 
Alaçatı 

26 K 3 4301 7 538 Arsa Boş 
4.035.000,00 

TL 
121.050,00 

TL 

16.08.2021 
Pazartesi 

Saat: 14.00 

İZMİR 
Çeşme 
Alaçatı 

26 K 3 4301 8 541 Arsa Boş 
4.057.500,00 

TL 
121.725,00 

TL 

16.08.2021 
Pazartesi 

Saat: 14.30 

İZMİR 
Çeşme 
Alaçatı 

26 K 3 4301 9 541 Arsa Boş 
4.057.500,00 

TL 
121.725,00 

TL 

16.08.2021 
Pazartesi 

Saat: 15.00 

2) İhaleler; Çeşme Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda İhale Komisyonunca 
yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.  

3) İdari Şartname Çeşme Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 
100,00-TL (YüzTürkLirası) ücret karşılığında satın alınabilir.  

4) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
a) İsteklinin Kimliği 
b) İkametgâh Belgesi 
c) Tebligat için adres beyanı 
d) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu 
e) İhaleye katılacak Tüzel Kişi ise; İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak kişinin, Ticaret Sicil 

Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi 
olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği 

f)İstekli adına vekâleten katılınıyor ise ihale konusu işe ilişkin ihaleye katılmak, teklif 
vermek, belge sunmak, belge imzalamak, teminat yatırmak huşularını içeren noterde düzenlenmiş 
yazılı vekâletname,  

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı 
ortaklık sözleşmesi (Bu belgeler her bir ortak için aranacaktır.) 

h) Şartname ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu 
5) Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde 

peşin olarak tahsil edilecektir.  
6) İhale konusu işin gerçekleştirilmesi aşamalarında doğabilecek her türlü resim, vergi, 

harç ve mali yükümlülükler, noter tasdik masrafı ve her türlü işletme giderleri ihaleyi kazanana 
aittir.  

7) Yukarıda tabloda belirtilen Taşınmazların satış ihalelerine teklif verecekler, ihale 
zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte idari şartnamede belirtilen 
maddelere uygun olarak hazırlayarak ilanda belirtilen tarih ve saate kadar, sıra numaralı alındılar 
karşılığında Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda 
belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeni 
ile işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.  

8) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.  

İLAN OLUNUR. 6573/1-1 
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S-49 MAKAS İÇİN DÖRT DELİKLİ CEBİRE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı S-49 Makas İçin Dört Delikli Cebirenin 

Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır. 

İhale Kayıt No :  2021/440515 

1- İdarenin : 

a) Adresi  :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı  

 b) Telefon ve Faks Numarası  :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  

 c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2- İhale konusu malın adı ve miktarı :  S-49 MAKAS İÇİN DÖRT DELİKLİ 

(STANDART) CEBİRENİN TEKNİK 

ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI  

3- İhalenin yapılacağı yer  :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS 

FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 24.08.2021 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin T.C 

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 

 7023/1/1-1 

—— • —— 
S-49 MAKAS İÇİN 3 KALEM CEBİRE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı S-49 Makas İçin 3 Kalem Cebirenin 

Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır. 

İhale Kayıt No :  2021/440531 

1- İdarenin : 

a) Adresi  :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı  

b) Telefon ve Faks Numarası  :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  

c) Elektronik Posta Adresi  :  makasfabrikasi@hotmail.com 
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2- İhale konusu malın adı ve miktarı  :  S-49 MAKAS İÇİN 3 KALEM CEBİRENİN 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI  

3- İhalenin yapılacağı yer  :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS 

FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 24.08.2021 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin T.C 

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 

 7023/2/1-1 

—— • —— 
400 ADET KONTRAY U PROFİLİ İŞLEMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı 400 Adet Kontray U Profili İşlemesi 

İşinin Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır. 

İhale Kayıt No :  2021/440544 

1- İdarenin :  

a) Adresi  :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı  

b) Telefon ve Faks Numarası  :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  

c) Elektronik Posta Adresi  :  makasfabrikasi@hotmail.com 

2- İhale konusu malın adı ve miktarı :  400 ADET KONTRAY U PROFİLİ İŞLEMESİ 

İŞİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI  

3- İhalenin yapılacağı yer  :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS 

FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 25.08.2021 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 
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6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin T.C 

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 

 7023/3/1-1 

—— • —— 
400 ADET GEÇİŞ RAYI DÖVÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı 400 Adet Geçiş Rayı Dövülmesi İşinin 

Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır. 

İhale Kayıt No: 2021/440579 

1- İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü  

 Merkez/Çankırı  

 b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  

 c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 400 ADET GEÇİŞ RAYI DÖVÜLMESİ İŞİNİN 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI  

3- İhalenin yapılacağı yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 25.08.2021 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin T.C 

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 

 7023/4/1-1 
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S 49 MAKAS İÇİN 10 KALEM GÖBEK TAKOZU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı S 49 Makas İçin 10 Kalem Göbek 

Takozunun Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır. 

İhale Kayıt No :  2021/440615 

1- İdarenin : 

a) Adresi  :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı  

b) Telefon ve Faks Numarası  :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  

c) Elektronik Posta Adresi  :  makasfabrikasi@hotmail.com 

2- İhale konusu malın adı ve miktarı  :  S 49 MAKAS İÇİN 10 KALEM GÖBEK 

TAKOZUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE 

GÖRE ALIMI  

3- İhalenin yapılacağı yer  :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS 

FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 26.08.2021 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin T.C 

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 

 7023/5/1-1 

—— • —— 
S 49 MAKAS İÇİN 2 KALEM KİLİTLEME YATAĞI VE KİLİTLEME ÇEKİCİ 

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı S 49 Makas İçin 2 Kalem Kilitleme 

Yatağı ve Kilitleme Çekicinin Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır. 

İhale Kayıt No : 2021/440652 

1- İdarenin : 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı  

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 
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2- İhale konusu malın adı ve miktarı  : S 49 MAKAS İÇİN 2 KALEM KİLİTLEME 

YATAĞI VE KİLİTLEME ÇEKİCİNİN 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI  

3- İhalenin yapılacağı yer  :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS 

FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 26.08.2021 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin T.C 

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 

 7023/6/1-1 

—— • —— 
S49 MAKAS İÇİN 3 KALEM KAYMA YATAĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı S49 Makas İçin 3 Kalem Kayma 

Yatağının Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır. 

İhale Kayıt No : 2021/440664 

1- İdarenin : 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı  

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2- İhale konusu malın adı ve miktarı  : S49 MAKAS İÇİN 3 KALEM KAYMA 

YATAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE 

GÖRE ALIMI  

3- İhalenin yapılacağı yer  : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS 

FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 27.08.2021 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 



4 Ağustos 2021 – Sayı : 31558 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin T.C 

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 

 7023/7/1-1 

—— • —— 
KRAPO BLONU VE SOMUNU, SKL12 GERGİ KISKACI VE BETON TRAVERS 

TİRFONU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı Krapo Blonu ve Somunu, Skl12 Gergi 

Kıskacı ve Beton Travers Tirfonunun Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır. 

İhale Kayıt No : 2021/440692 

1- İdarenin : 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı  

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2- İhale konusu malın adı ve miktarı  : KRAPO BLONU VE SOMUNU, SKL12 

GERGİ KISKACI VE BETON TRAVERS 

TİRFONUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE 

GÖRE ALIMI  

3- İhalenin yapılacağı yer  : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS 

FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 27.08.2021 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin T.C 

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 

 7023/8/1-1 
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6 KALEM MUHTELİF RAMBLE VE BAKLAVA ÖRGÜLÜ KAFES TELİ ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
T.T.K. İhtiyacı Olarak 6 Kalem Muhtelif Ramble ve Baklava Örgülü Kafes Teli Alımı 

4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : İhale Kayıt 2021/429437 

1-İdarenin  

a) Adresi 
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
  Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası 
: Tel : 0 372.259 47 94 - 84  
   Fax : 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr.

2-İhale konusu işin nev’i 
Malzemenin Cinsi 
Muhtelif Ramble ve Baklava 
Örgülü Kafes Teli Alımı 

Birimi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı - Ramble Teli (3 Kalem) 
- Kafes Teli (3 Kalem)

m2 

m2
   23.500 
  28.400

Toplam: 51.900 m2

b) Teslim yeri 
: T.T.K Genel Müdürlüğü Karadon Taşkömürü 
İşletme Müessesesi ambarı ve ilgili müesseselerin 
ambar sahasıdır.

c) Teslim tarihi 

:  Baklava  örgülü  kafes  telleri  30  takvim  gününde, 
ramble  tellerini  de  60  takvim  gününde  teknik 
şartnamelerinde  belirtildiği  gibi  ilgili  müesseselerin 
ambar sahasına teslim edilecektir.

3-İhalenin   
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 06.09.2021 Pazartesi - Saat 15:00
c) Dosya no : 2117044 

4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

i) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler.  
4.3. Firmalar teklifleriyle birlikte üretici firmaya ait TS EN 10223-6 Belgesi, TS EN ISO 

9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası, tanıtıcı katalog ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistem Sertifikası vereceklerdir. 

4.4 Firmalar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi vereceklerdir. 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
- En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda fiyatların eşit 

olması halinde, İstekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek 
olan) göre belirlenecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 
5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.  
6-İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7-İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad. 68. Sokak) 19. Sokak No: 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

8-Teklifler en geç 06.09.2021 Pazartesi – Saat 15: 00’ a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 
- İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. 

Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
10-İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

 6838/1-1 
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34 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Şirketimiz Parkında Bulunan ve Başkentray Hat Kesiminde İşletilen E23000 Tipi Banliyö 

Tren Setlerinin Bakım Onarım Ve Revizyonunda Kullanılmak Üzere 34 Kalem Yedek Malzeme 
Satın Alınacaktır 

İhale Kayıt No : 2021/440248 
1. İdarenin : 
a) Adresi  : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 309 05 15/71539 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi   : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı  : 34 Kalem Yedek Malzeme Temini 
3. İhalenin yapılacağı yer  : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
(4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi 
Hipodrom Caddesi No:3 C Gar Altındağ-
ANKARA/TÜRKİYE 

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5. Teklifler TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
verilecektir. 

6. İhale Tarih ve Saat: 07/09/2021 günü saat 14:30 
7. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 

1046 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ 
adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL 
bedelle temin edilebilir. 

8. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
9. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 
 7022/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

Üniversitemizin birimlerine öğretim üyesi alımı ile ilgili 26.07.2021 tarihli ve 31549 sayılı 
Resmî Gazete’de yayınlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan Doçent kadrosu iptal edilmiştir. 

 

İlan Sıra 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Birim Bölüm 
Anabilim Dalı 

(ABD)/Pr. 

ÖÜ2021-27 Doçent 1 Denizcilik MYO 
Motorlu Araçlar ve 

Ulaştırma Teknolojileri 
Böl. 

Gemi İnşaatı Pr. 

İlan olunur. 7051/1-1 
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Ankara İli Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
15146 ada 1 parselde yer alan trafo yerinin 15145 ada batısındaki park alanına 

kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6998/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Etimesgut Kuzeyi (Susuz) ilave imar plan notlarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 

ölçekli U.İ.P. değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan 
Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6999/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Varlık Mahallesi 5044 adanın kuzeyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 

1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan 
Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7000/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
7787 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 UİP değişikliği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 

mer’i imar planı sınırı içerisinde yapılmış plan değişiklikleri kapsamında yapı yüksekliklerinin 
belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7001/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Düzce Adalet Eğitim ve Kültür Vakfı, Düzce 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/07/2021 

tarihinde kesinleşen 06/04/2021 tarihli ve E: 2020/284, K: 2021/119 sayılı kararına istinaden 
dağıtılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 6970/1-1 

—— • —— 
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İÇ DENETÇİ PERSONEL ALIM İLANI 
Üniversitemizde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında, 1 (bir) 

dereceli, 1 (bir) adet “İç Denetçi” kadromuza 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca açıktan (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92. 
maddesi kapsamında) veya naklen (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesi 
kapsamında) atama yapılacaktır. 

I. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak. 
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen ve 

ilan tarihi itibarıyla geçerlilik süresi devam eden “Kamu İç Denetçi Sertifikasına” (Atanacağı ilk 
idarede geçerlidir ibaresi bulunan sertifikalar kabul edilmeyecektir) sahip olmak. 
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II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
Başvurular Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. 

Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya 
sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak 
başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan başvuru takip numarası ile başvuru 
süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir. 

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya 
eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları 
geçersiz sayılacaktır. 

Başvuru Tarihi: 
Başvuru Başlangıç : 04.08.2021 (Mesai Başlangıcı)  
Başvuru Bitiş : 18.08.2021 (Mesai Bitimi) 
III. ÇEVRİM İÇİ BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER 
1-Özgeçmiş 
2-Kamu İç Denetçi Sertifikası 
3-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İDKK'ya sertifika başvurusunda kullanılan) 
4-Lisans diploması (İDKK'ya sertifika başvurusunda kullanılan) veya geçici mezuniyet 

belgesi, (Adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacaktır. YÖKSİS 
veri tabanından tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü çıkmaması halinde aday mezun 
olduğu okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır. Buna 
rağmen başvuru süresi içerisinde işlemlerin yetişmemesi halinde aday diploma, geçici mezuniyet 
belgesi veya kare kodlu E-Devlet çıktısını kendisi sisteme yükleyebilecektir) 

5-HİTAP Hizmet Belgesi (e-Devletten ya da çalıştığı Kurumdan alınacaktır) 
6-Vesikalık Fotoğraf (Sisteme yüklenecektir) 
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Müracaat edenlerin ilan edilen kadro sayısından fazla olması halinde adayların; 
a) Kamu İç Denetçi Sertifika Puanının % 50’sinin, 
b) Yabancı Dil Sınav Puanının % 30’nun, 
c) Lisans Mezuniyet Notunun % 20’sinin (YÖK not dönüşüm tablosundaki 100’lük 

sisteme göre)  
sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır. Toplam puanları eşit olan 

adayların Kamu İç Denetçi Sertifika puanlarına bakılacak olup, sertifika puanı yüksek olan aday 
üst sırada yer alacaktır; Kamu İç Denetçi Sertifika puanlarının da eşit olması durumunda kamuda 
hizmet süresi daha fazla olan aday üst sırada yer alacaktır. 

Başvuru yapan adaylardan evrakları tam ve eksiksiz olanlar arasından yukarıda açıklanan 
kriterlere göre sıralama yapılarak ilan edilen kadronun 10 (on) katı aday arasından 
Rektörlüğümüz tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan bir aday 
ile yedek olarak belirlenen aday listesi başvuru bitiş tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü 
içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. 

Atanmaya hak kazanan adaya ait belgeler ile diğer şartlar aynı gün ilan edilecektir. Bu 
ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İlan ile ilgili Personel Daire Başkanlığına ait (0258) 296 22 59/1818 nolu telefonlardan 
bilgi alınabilir. 

Önemli Not: Atanmaya hak kazanan adaya ait “Kamu İç Denetçi Sertifikası” kullanım 
durumları, Kamu İç Denetim Koordinasyon Kurulundan teyit edilecektir. Halen kamu kurum ve 
kuruşlarında görev yapanların muvafakat işlemleri tamamlandıktan sonra atama işlemi 
yapılacaktır. Atama işlemi herhangi bir nedenle yapılamayan asıl adayın yerine yedek listeden 
sırasıyla atama işlemi tesis edilecektir. 

 6971/1-1 
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7049/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7035/1-1 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7050/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Tıp Fakültesine tam zamanlı öğretim 

üyeleri alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 

akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini (profesör 

ve doçent kadrosu için), tıpta uzmanlık belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF 

formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta 

adresine göndermeleri gerekmektedir.  

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.  

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 

geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 

eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 

sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosu için:  

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  

• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, 

• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.  

Doçent kadrosu için:  

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  

• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,  

• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:  

• İlgili alanda tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak,  

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini 

destekleyen ön çalışmalar sunmak,  

• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro 
Son Başvuru 

Tarihi 

Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 20 Ağustos 2021 

Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Doçent 1 20 Ağustos 2021 

Tıp Fakültesi 
Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doçent 1 20 Ağustos 2021 

Tıp Fakültesi Dermatoloji 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 20 Ağustos 2021 

 7027/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Yüksekokul 

bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 

YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, 

Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin 

Onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık) tezleri, bilimsel çalışma ve 

yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet 

diplomaları dahil) altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler 

Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 

Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 

yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlk Başvuru Tarihi : 04.08.2021  

Son Başvuru Tarihi : 19.08.2021 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

Arapça Mütercim 

Tercümanlık 

Bölümü 

Prof. Dr. 1 

Arap Dili ve Belagatı veya Tefsir alanında 

Doktorasını yapmış olmak. Doçentlik ve 

Profesörlüğünü Arap Dili ve Edebiyatı 

alanında almış olmak. Bu alanda yayın ve 

çalışmaları olmak. 

Duyurulur. 6978/1/1-1 

—— • —— 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte bünyesine Araştırma Görevlisi 

alacaktır. 

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 

Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları 

ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine 

yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 
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Müracaatların Başlama Tarihi : 04.08.2021  

Son Müracaat Tarihi : 19.08.2021  

Ön Değerlendirme Tarihi : 24.08.2021  

Sınav Tarihi : 27.08.2021 

Değerlendirme Tarihi : 31.08.2021 

BİRİM BÖLÜM/ALAN 
KADRO 

SAYISI 
UNVANI ŞARTLARI 

Sosyal ve 

Beşeri 

Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 

Bölümü 
1 Arş. Gör. 

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. 

Klinik Psikoloji alanında Tezli Yüksek 

Lisans yapmış olmak. ALES eşit ağırlık puan 

türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan 

almış olmak. 

İstenen Belgeler 

1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)  

2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde) 

3- Özgeçmiş (CV) 

4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet belgesi 

kabul edilmektedir.)  

5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 

6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet 

Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)  

7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa)) 

8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)  

9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 

10-Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) 

11-Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından 

verilmiş çalışma belgesi ve e-Devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel 

Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.) 

12-Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) (Varsa) 

Duyurulur. 6978/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/5/2021 Tarihli ve 2019/42695 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2021 Tarihli ve 2019/14642 Başvuru Numaralı

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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


