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YÖNETMELİKLER

Ankara Büyükşehir Belediyesinden:
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/6/2018 tarihli ve 30445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrası ile (l), (m), (n) ve
(o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (j) bendinde yer alan “toplantı odaları” ibaresinden
sonra gelmek üzere “, yönetim birimleri” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen
esaslar dâhilinde;”

“l) Sökülür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dahil olmak üzere bağımsız
bölüm brüt alanının % 20’sini geçmemek kaydıyla balkonların 1.50 metre genişliğindeki kı-
sımları ve açık çıkma şartını sağlayan balkonlar ile açık ve kapalı merdiven evi,

m) Konut kullanımlı parsellerde, eğimi % 30 ve üzeri olan çatılarda, çatı siluetini boz-
mamak ve bağımsız bölüm oluşturmamak kaydıyla mimari projesinde belirlenen kullanım alan-
ları,

n) Kontrol veya bekçi kulübelerinin 6 m2’ye kadar olan kısımları,
o) Birden fazla bağımsız bölümlü binalarda, bağımsız bölümlerin çıkışından bina dışına

kadar olan yangın kaçış yollarının toplam bağımsız bölüm brüt alanının %15’ine kadar olan
kısımları,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasındaki “800 m²’den
veya” ibaresi “800 m²’den ve” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe 57 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Binalarda tasarruf tedbirleri ve iklim değişikliğine dair ilkeler
MADDE 57/A - (1) Binalarda tasarruf tedbirleri ve iklim değişikliğine dair ilkelere iliş-

kin olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57/A maddesine uyulur.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 67- (1) Bakanlığın denetim yetkisine ilişkin hususlarda Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğinin 67 nci maddesine uyulur.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 68- (1) Fenni mesuliyet hizmetlerine ilişkin hususlarda Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğinin 68 inci maddesine uyulur.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 69- (1)Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar hakkında Planlı Alanlar

İmar Yönetmeliğinin 69 uncu maddesine uyulur.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenmesi gereken taahhütnameler, tutanaklar, yapı

denetim defteri, yapı tatil zaptı, yapı kullanma izin belgesi formu ve yapı ruhsatı formu hak-
kında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin eklerinde yer alan örnekler ve formlar kullanılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevcut teşekkül hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği-
nin geçici 2 nci maddesine uyulur.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Mevcut haberleşme istasyonları
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Mevcut haberleşme istasyonları hakkında Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesine uyulur.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eği-

tim Enstitüsünde örgün eğitim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen lisansüstü eğitim ve
öğretim ile bilimsel araştırma programlarının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenler.

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: Senato tarafından belirlenen eğitim-öğretim yılı veya yarıyılını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Alt Uzmanlık Alanı: ABD/Anasanat dallarının isteğe bağlı olarak doktora programları

için belirlemiş oldukları ve en az iki dersten oluşan uzmanlık alanını,
d) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı: Enstitü nezdinde anabilim/anasanat dalı olarak

nitelendirilen akademik birimi,
e) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Doktor unvanlı tüm öğretim elemanları ile öğretim

görevlilerinin tamamını; anabilim/anasanat dalının birden fazla bilim/sanat dalından oluştuğu
hallerde anabilim/anasanat dalı kurulu, bilim/sanat dalı başkanlarını,

f) Araştırma yöntemleri ve etik: Enstitü tarafından açılan ve araştırma yöntemleriyle
yayın etiğini kapsayan zorunlu dersi,

g) Azamî süre: Bir lisansüstü programın tamamlanmasına ilişkin ders, yeterlik, tez dö-
nemine ilişkin tanımlanan azami süreleri,

ğ) Bilim/sanat dalı: Enstitü nezdinde anabilim/anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araş-
tırma ve uygulama yapan birimi,

h) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü eğitim ve öğretimde uygulanan bilimsel/sanatsal ha-
zırlık programını,

ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için hazırlanması ge-
reken bilimsel araştırma raporunu,

i) Enstitü: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
j) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü

bünyesindeki anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
k) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında; müdür yardımcıları,

Müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulunun üç yıl için seçtiği üç öğ-
retim üyesinden oluşan kurulu,

l) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel
kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

m) Kayıt yenileme: Katkı payına tâbi olan öğrencilerin katkı payının yatırılması, ders
seçimi ve öğrenci onayını; katkı payına tâbi olmayan öğrencilerin ise ders seçimi ve öğrenci
onayını kapsayan işlemler bütününü,

n) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan ve ücreti Üniver-
site Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğretim programını,
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o) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim tek-
nolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrenci-
lerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin öğretim elemanı tarafından
aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı ve/veya eş zamansız biçimde ve-
rildiği öğretimi,

ö) Normal süre: Bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl olarak öngörülen
süreyi,

p) Ortak lisansüstü program: Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği içinde
yürütülen lisansüstü programı,

r) ÖİBS: Öğrenci İşleri Bilgi Sistemini,
s) Rektörlük: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünü,
ş) Sanatta yeterlik çalışması: Sanata yenilik getirme, yeni bir sanatsal yöntem geliştirme,

bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini taşıyan tez ve bu kapsamda
yapılacak sanatsal uygulamaları,

t) Seminer: Tez danışmanı tarafından açılan ve hazırlanan tez konusunda literatür ana-
lizi, bilimsel yazımı ve sunumu kapsayan zorunlu dersi,

u) Senato: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Senatosunu,
ü) Tez danışmanı: Enstitü bünyesindeki programlarda kayıtlı öğrencilerin bilimsel/sa-

natsal faaliyetlerine rehberlik etmesi için atanan öğretim üyelerini,
v) Tez izleme komitesi: Doktora/sanatta yeterlik tez önerisini incelemek, değerlendir-

mek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve çalışmaları yönlendirmek amacıyla biri tez danışmanı
olmak üzere, üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşturulan komiteyi,

y) Uzmanlık alan dersi: Danışmanlığı yapılan öğrenciyi teze yönlendirmek, tez konu-
sunda ve teze yönelik bilimsel/sanatsal faaliyetlerde uzmanlaştırmak amacıyla danışman tara-
fından açılan ve öğrencinin mezuniyetine kadar kesintisiz süren dersi,

z) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
aa) Yabancı dil: Üniversitelerarası Kurulca doçentlik başvurusunda kabul edilen ana-

dilleri dışında ve başarı düzeyi mevzuata göre belgelenen dilleri,
bb) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,
cc) Yarıyıl: Bir eğitim-öğretim yılında, yarıyıl sonu sınav günleri hariç olmak üzere as-

gari 14 haftalık çalışma dönemini kapsayan ve Senato tarafından belirlenip onaylanan akademik
takvime göre bir sonraki yarıyıl derslerinin başladığı tarihte sona eren eğitim süresini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime, İlişkin Genel Esaslar

Eğitim-öğretim dili
MADDE 4- (1) Yabancı dille eğitim veren lisansüstü programlar hariç Enstitü bünye-

sinde yürütülen programların dili Türkçedir. Yabancı dille eğitim veren lisansüstü programlar
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan eğitim dilinde yürütülür.

Lisansüstü program ve yeni ders teklifi
MADDE 5- (1) Enstitü bünyesinde yeni bir lisansüstü program; Yükseköğretim Kuru-

lunun belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütleri ile 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Se-
natonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
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(2) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Yük-
seköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ikinci lisansüstü öğretimde tezli veya
tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. İkinci lisansüstü öğretimde doktora/sanatta yeterlik
programı açılmaz.

(3) Lisansüstü programlar, mevzuatta öngörülen usulle yurt içindeki ve yurt dışındaki
diğer yükseköğretim kurumlarıyla birlikte açılabilir. Yurt dışı ortak lisansüstü programların
açılabilmesi için Yükseköğretim Kurulunun onayı gerekir. Bu programların uygulama usul ve
esasları Senato tarafından belirlenir.

(4) Enstitü bünyesinde disiplinlerarası anabilim/anasanat dalları da teklif edilebilir.
Yükseköğretim Kurulunun onayıyla kurulacak yeni anabilim/anasanat dalının başkanı, Enstitü
Müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır. Bu atama kararı Rektörlüğe bildirilir.

(5) Bir anabilim/anasanat dalında açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek
öğretim üyesi, dersin içeriği ve gerekçesini içeren dilekçeyle anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğına müracaat eder. Ders, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve Enstitü Kurulunun onayı
ile açılır.

(6) Enstitünün lisansüstü programlarında, lisans programlarında yer alan derslerle aynı
içerikte ders açılamaz.

(7) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Anabilim/anasanat dalında lisansüstü öğretim planları; lisansüstü programdan mezun
olunabilmesi için alınması gereken dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bu
öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan muhtevaya uymak şartıyla Enstitü Kurulunda
görüşülerek onaylanır.

Kontenjan, başvuru ilânı, öğrenci kabulü ve kayıt
MADDE 6- (1) Her lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları,

anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Her
dönem için yeni öğrenci kontenjanları 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre belirlenir. Rek-
törlüğün yapmış olduğu protokoller kapsamındaki öğrenci kabullerinde, kontenjan ve başvuru
şartları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü üzerine
Senato kararıyla belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara başvuru, Enstitü tarafından ilân edildiği şekilde ve Senato
tarafından belirlenen takvime uygun olarak yapılır. Lisansüstü programlara yatay geçiş ve özel
öğrencilik başvuruları da takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Başvuruya ve öğrenci kabulüne ilişkin genel ve özel şartlar, istenen belgeler Ensti-
tünün internet sayfasından duyurulur.

(4) Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan adaylar, sadece bir programa
başvuru yapabilir.

(5) Lisansüstü programlara başvuruda tüm sorumluluk adaylara aittir. Gerçeğe aykırı
beyanda bulunan ve/veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları red-
dedilir.

(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.
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(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) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Sınavı

Lisansüstü programlara başvuru
MADDE 7- (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için aday-

ların lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da ta-
nınan lisans derecesine; doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru için yüksek lisans
diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan yüksek
lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, başvurdukları prog-
ramın puan türünden asgari 55 ALES puanına veya ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yüksek-
öğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurullarınca aksi kararlaştırılmadıkça tezli yüksek lisans
program başvurularında taban yabancı dil puanı aranmaz. Ancak yabancı dil belgesi sunan
adayların puanları giriş sınavına çağrı puanı ve başarı puanı hesaplamalarında dikkate alınır.

(4) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki yüksek lisans programlarına öğrenci
kabulünde ALES puanı aranmaz.

(5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında ALES şartı aranmaz.

(6) Yabancı dilde yürütülen tezli yüksek lisans program başvurularında adayların;
a) ALES veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan ilgili

program için aranan puan türünden alınan asgari 55 puana,
b) Programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan eğitim dilinde, son beş yıl

içerisinde yapılan yabancı dil sınavından alınan asgari 80 puana,
sahip olmaları gerekir.
(7) Tezsiz yüksek lisans program başvurularında, ALES ve/veya yabancı dil puanı aran-

mayabilir. ALES ve/veya yabancı dil puanı istenildiği takdirde taban puan, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye önerisi, Enstitü Ku-
rulu uygun görüşü ve Senatonun kararı ile belirlenir. ALES ve/veya yabancı dil taban puanı is-
tenmemesi durumunda ALES ve/veya yabancı dil belgesi sunan adayların puanları başarı puanı
hesaplamasında dikkate alınır.

(8) Yabancı dilde yürütülen tezsiz yüksek lisans program başvurularında adayların ye-
dinci fıkrada yer alan esasların yanı sıra altıncı fıkranın (b) bendinde belirtilen şartları sağla-
maları gerekir.

(9) Doktora programına başvurularda adayların;
a) Yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul

edilen ya da tanınan yüksek lisans derecesine; 4,00 üzerinden en az 3,00 yüksek lisans mezu-
niyet not ortalamasına,

b) Başvurduğu program için aranan puan türünden asgari 55 ALES puanına veya
ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puana,

c) Son beş yıl içerisinde yapılan anadilleri dışında yabancı dil sınavından alınan asgari
55 puana,

sahip olmaları gerekir.
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(10) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki doktora programlarına öğrenci kabu-
lünde ALES puanı aranmaz. Ancak anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının Enstitüye önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato kararı ile ALES
puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(11) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner he-
kimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında
ALES şartı aranmaz.

(12) Lisans derecesi ile kabul edilen doktora programına başvurabilmek için adayla-
rın;

a) Lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya
da tanınan lisans derecesine, 4,00 üzerinden en az 3,50 lisans mezuniyet not ortalamasına,

b) Başvurduğu program için aranan puan türünden asgari 80 ALES puanına veya
ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puana,

c) Son beş yıl içerisinde yapılan, anadilleri dışında yabancı dil sınavından alınan asgari
55 puana,

sahip olmaları gerekir.
(13) Yabancı dilde yürütülen ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora progra-

mına başvuran adayların, dokuzuncu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde, lisans derecesi ile kabul
edilen doktora programlarına başvuran adayların on ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde be-
lirtilen şartlara ilaveten ilgili programın eğitim öğretim diliyle yürütülen tezli yüksek lisans
programından mezun olmaları ve altıncı fıkranın (b) bendinde belirtilen şartları sağlamaları
gerekir.

(14) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların;
a) Yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul

edilen ya da tanınan yüksek lisans derecesine, 4,00 üzerinden en az 3,00 yüksek lisans not or-
talamasına,

b) Son beş yıl içerisinde yapılan anadili dışında yabancı dil sınavından 55 ve üzeri pua-
na,

sahip olmaları gerekir. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sa-
dece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim
dallarına öğrenci kabulünde, Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça, ALES puanı aran-
maz.

(15) Lisans derecesi ile kabul edilen sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için
adayların;

a) Lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya
da tanınan lisans derecesine ve 4,00 üzerinden en az 3,50 lisans mezuniyet not ortalamasına,

b) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanların haricinde sözel puan türünde ALES’ten veya Yükseköğretim
Kurulu tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan sözel puan türünde alınan asgari 80 pua-
na,

c) Son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından 55 ve üzeri puana,
sahip olmaları gerekir.
(16) Yabancı dilde yürütülen ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilen sanatta yeterlik

programlarına başvuran adayların, on dördüncü fıkranın (a) bendinde, lisans derecesi ile kabul
edilen sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların on beşinci fıkranın (a) ve (b) bentle-
rinde belirtilen şartlara ilaveten ilgili programın eğitim öğretim diliyle yürütülen tezli yüksek
lisans programından mezun olmaları ve altıncı fıkranın (b) bendinde belirtilen şartları sağla-
maları gerekir.
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(17) Öğrenci kabulünde, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının Enstitüye önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senatonun ka-
rarıyla bu Yönetmelikte öngörülen genel şartların yanı sıra başka özel şartlar da belirlenebilir.

(18) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Enstitü tarafından duyurulur. Li-
sansüstü programlara başvurular, Enstitü tarafından belirlenen yöntemle yapılır. Aday, kesin
kayıt için istenen belgeleri süresi içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.

(19) Lisansüstü uzaktan öğretim programlarına öğrenci kabul şartları, anabilim/anasanat
dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye önerisi, Enstitü Kurulunun
uygun görüşü ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Lisansüstü programlara giriş sınavı
MADDE 8- (1) Lisansüstü programlara giriş sınavı, üç asıl iki yedek üyeden oluşan

jüri tarafından yazılı olarak yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının Enstitüye önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato kararı
ile ayrıca mülakat ve/veya portfolyo incelemesi de yapılabilir.

(2) Lisansüstü programlara giriş sınavının birinci fıkrada belirtilen yazılı sınavın ya-
pılmasına engel bir durumun bulunması halinde Enstitünün önerisi ve Senato kararı ile belir-
lenecek usul ve esaslar dâhilinde giriş sınavı yapılabilir.

(3) Giriş sınavı jürileri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerdiği on öğretim üye-
si arasından Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. İlgili anabilim/anasanat dalında yeterli
sayıda öğretim üyesi bulunmaması hâlinde on kişilik jüri önerisi şartı aranmaz. İlgili
anabilim/anasanat dalından jüri teklifinin gelmemesi durumunda, giriş sınavı jürisi Enstitü Yö-
netim Kurulu kararı ile belirlenir.

Giriş sınavına çağrı ve başarı puanı
MADDE 9- (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların giriş sınavına çağrı puanı

ALES veya eşdeğer puanın %50’sinin, mezuniyet not ortalamasının %25’inin ve yabancı dil
puanının %25’inin toplamı esas alınarak hesaplanır. Yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kon-
tenjanın üç katı sayısınca aday giriş sınavına çağrılır.

(2) Programlara başvuran adayların başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanın %50’sinin,
mezuniyet not ortalamasının %10’unun, yabancı dil puanının %10’unun ve yapılacak giriş sı-
navı puanının %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Giriş sınavı puanı 50’nin altında olan
adaylar başarısız sayılır. Hesaplanan puanlar yüksekten başlamak suretiyle sıralanarak konten-
janlar dâhilinde değerlendirmeye alınır.

(3) ALES şartı aranmayan doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uz-
manlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunu adayların yüksek li-
sans/doktora programlarına başvuru değerlendirmelerinde;

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

b) Bu adaylar daha önce aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık ala-
nından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

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

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES veya eşdeğer puanının
%50’sinin, yabancı dil puanının %25’inin ve mezuniyet not ortalamasının %25’inin toplamı
esas alınarak yapılan sıralamaya göre ilan edilen kontenjan dâhilinde değerlendirmeye alınır.

(5) Giriş sınavına çağrıda veya başarı puanının eşit olması hâlinde aranan şart öncelikli
olmak kaydıyla sırasıyla; ALES puanı, mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek
olan adaya öncelik verilir. Giriş sınavına girmeyen adaylar, değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar,
Enstitü tarafından ilân edilir.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 10- (1) Diğer bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programa kayıtlı olan

öğrenci, kayıtlı olduğu Enstitünün anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci
olarak başvurabilir. Başvuru sahipleri, dersi verecek öğretim üyesinin kabulü, Enstitü anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci
olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı oldukları Enstitü ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrenciler, toplamda iki yarıyılı geçmemek üzere her yarıyılda en fazla iki
ders alabilir. Bu öğrenciler, kayıtlı öğrenciler gibi dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için bu Yönet-
melikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(3) Özel öğrencilere, talepleri halinde, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge
verilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

(4) Özel öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.

Yatay geçişle öğrenci kabulü
MADDE 11- (1) Yurt içindeki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul

edilen veya tanınan yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programlarda ka-
yıtlı ve asgari bir yarıyılını başarıyla tamamlamış öğrenciler, talepleri hâlinde, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, Enstitü bün-
yesinde yürütülen aynı anabilim/anasanat dalı programına, program kontenjanının %10’unu
geçmemek kaydıyla yatay geçiş yapabilirler. Kontenjanı on kişinin altında olan programlara
ancak bir öğrenci yatay geçiş yapabilir. Araştırma görevlisi kadrosunda bulunan öğrencilerin
yatay geçişlerinde kontenjan şartı aranmaz.

(2) Yatay geçiş için başvuran adayın, başvurduğu lisansüstü program için bu Yönetme-
liğin ilgili maddesinde düzenlenen asgari başvuru koşullarını ve başvurduğu dönemde ilgili
program için aranan giriş sınavına çağrı taban puanını sağlamış olması gerekir.

(3) Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili
mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 12- (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği
kabul edilen veya tanınan lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
Yabancı uyruklu adayların ve lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adayların, lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, ana-
bilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye önerisi,
Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senatonun kararıyla belirlenir. Yabancı uyruklu adaylar,
Senato tarafından belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul
edilirler.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvurularında, lisans derecesi ile kabul edilen doktora
veya yüksek lisans programlarına kabul edilecekler için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek
lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini, ayrıca li-
sansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösteren, üniversitelerin Türkçe
öğrenim, uygulama ve araştırma merkezlerinden asgari C1 düzeyinde alınan bir belgeyi Ens-
titüye sunmaları zorunludur. Lisans/tezli yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan
yabancı uyruklu öğrencilerden ve yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan
Türkçe yeterlik belgesi istenmez. Yabancı dilde verilen lisansüstü eğitim programlarına baş-
vuracak yabancı uyruklu öğrencilerin, başvurdukları programın dil yeterliğini sağlamış olmaları
gerekir.
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(3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği
Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalara istinaden gelen yabancı
uyruklu hükümet burslusu öğrenciler, lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin hüküm-
lere bakılmaksızın programa kabul edilirler. Diğer yabancı uyruklu öğrenciler için birinci ve
ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 13- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden,

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek-
öğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora
programı öğrencileri için eksikliklerini gidermeleri amacıyla anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabi-
lir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, azami altı ders olmak üzere,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilir. Bilimsel hazırlık dersleri, lisans
ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşur.

(3) Bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen
derslerin yerine sayılamaz.

(4) Bilimsel hazırlık programındaki derslere ilişkin devam, sınavlar, ders notları, ders
tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda, öğrencinin ders aldığı programın ilgili mevzuat hü-
kümleri geçerlidir. Öğrencinin bilimsel hazırlık programından aldığı dersten başarılı sayılması
için doktora bilimsel hazırlık için CC alması, yüksek lisans bilimsel hazırlık için lisans prog-
ramındaki ders geçme şartını yerine getirmesi gerekir. Bilimsel hazırlık dersleri, not dökümü
belgesinde görünür; ancak lisansüstü not ortalamasında hesaba katılmaz.

(5) Bilimsel hazırlık programına tabi tutulan bir öğrenci, bu kapsamda aldığı derslerin
tümünden başarılı olmadıkça kaydolduğu lisansüstü programda derse başlayamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en fazla iki yarıyıldır. Bu süre, ma-
zeretine binaen izinli sayıldığı süreler dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan
öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen
tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı için belirlenen normal ve azami sü-
relerin hesabında dikkate alınmaz.

Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 14- (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar ile hâlihazırda kayıtlı

olan öğrenciler, normal eğitim sürelerini aşmaları durumunda, güz ve bahar yarıyılları başında
ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yü-
kümlüdürler. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri Enstitü
Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik
haklarından yararlanamaz.

Kayıt işlemleri
MADDE 15- (1) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında ve akademik takvimde

belirtilen tarihlerde;
a) Tezsiz veya tezli ikinci öğretim programlarında Üniversite Yönetim Kurulu tarafın-

dan belirlenen ikinci öğretim ücretini,
b) Uzaktan öğretim programında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders

ücretini,
c) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında kayıtlı olup normal

sürelerini aşmaları hâlinde katkı payını,
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ç) Enstitünün ikinci bir programına kayıtlı olmaları durumunda katkı payını,
ödemekle ve Enstitü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle

yükümlüdür.
(2) Katkı payı, ders ücreti, ikinci öğretim ve benzeri ücretlerini ödemeyenlerin kaydı

yenilenmez; kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez ve
bu kişiler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Dersler
MADDE 16- (1) Enstitü; anabilim/anasanat dalı kurulunun kararıyla verilecek derslerin

içeriklerini, değerlendirme yöntemini, öğrenme çıktılarını ve başarı ölçütleri ile beraber ders
kataloğunu Üniversitenin Bilgi Paketinde yayımlar. Gerekli güncellemeler, her dönem dersi
veren öğretim üyesi tarafından yapılır.

(2) Anabilim/anasanat dalı kurullarından talep edilen bilgi ve belgelerin Enstitüye za-
manında ulaştırılmaması halinde, ilgili durum için Enstitü Yönetim Kurulu tarafından resen
karar alınır ve uygulanır.

(3) Bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir. Bir derse, belirlenen sayının altında öğrencinin kayıt yaptırması hâlinde öğrenciler,
tercihleri dikkate alınarak açılmış derslere yerleştirilebilirler. Bir dersi seçen öğrenci sayısının
on beşi geçmesi durumunda o ders için anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun onayıyla birden fazla şube açılabilir; gerekirse yeni şubelere o alanda yet-
kin farklı öğretim üyeleri görevlendirilebilir.

(4) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından alınan lisansüstü dersler, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, öğrencinin de-
vam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

(5) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci, derslerin başarıyla tamamlandığı dö-
nemden itibaren her yarıyıl uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan
dersi 30 AKTS’den oluşur.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı olan öğrenci, dönem projesi dersine ka-
yıt yaptırmak zorundadır. Dönem projesi dersi 30 AKTS olup başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir.

Ders seçimi
MADDE 17- (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, toplam AKTS kre-

dilerini tamamlamak için almaları gereken dersleri danışmanlarıyla birlikte belirlerler. Danış-
manlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tara-
fından yapılır.

Ders alma, alınan derslerin kabulü ve devam zorunluluğu
MADDE 18- (1) Tezli lisansüstü programları; anabilim/anasanat dalı kurulunca belir-

lenen zorunlu ve seçmeli dersler, araştırma yöntemleri ve etik ile seminer ve uzmanlık alan
derslerinden oluşur.

(2) Öğrenci, tezli yüksek lisans programında en fazla iki dersi lisans öğrenimi sırasında
almamış olmak kaydıyla, lisans derslerinden seçebilir. Ayrıca, Üniversite içinde kendi programı
dışındaki bir programdan veya Enstitüden danışmanın onayıyla; Üniversite dışında ise danış-
manın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, yüksek
lisans ve doktora/sanatta yeterlik için en çok iki ders alabilir.

(3) Bir programa kayıt yaptıran öğrenci, daha önce başka bir lisansüstü programda ka-
yıtlıyken alıp başarılı olduğu dersleri üç yıl geçmemiş olmak kaydıyla anabilim/anasanat dalı
başkanlığının kabulü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla saydırabilir. Daha önce mezun
olunmuş bir lisansüstü programdan alınan dersler, kayıtlı olduğu programdan alınan derslere
saydırılamaz.
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(4) Lisansüstü programlarda, saydırılacak ve başka programlardan alınacak derslerin
toplamı, hiçbir şekilde dördü; lisans derecesi ile kabul edilen programlarda ise sekizi geçemez.

(5) Öğrenci, başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir veya yerine başka bir ders
seçebilir. Zorunlu dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar alır. Öğrenci, ağırlıklı genel
not ortalamasını yükseltmek için başarılı olduğu dersleri de kayıt yenileme şartıyla tekrarlaya-
bilir. Bu durumda öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

(6) Doktora programına kaydolanlar, yüksek lisansta alıp başarmış olmaları hâlinde,
bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersi yeniden almaz-
lar.

(7) Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorun-
dadır. Öğrencilerin devam durumları, dersin öğretim üyesi tarafından izlenir.

Ders dönemi sınavları, değerlendirme ve sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19- (1) Öğrencilerin başarı durumu, ara sınav veya dönem içi çalışmaları ve

dönem sonu sınavı ya da dönem sonu proje çalışması ile değerlendirilir. Sınav evrakı, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her dönemin sonunda Enstitüye teslim edilir.

(2) Ara sınavlar veya dönem içi çalışmalar ile dönem sonu sınavı veya dönem sonu
proje çalışmaları, 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notunun hesaplanma-
sında dönem içi (ara) ve dönem sonu değerlendirme notunun ağırlığı, ara sınav için %50, dönem
sonu sınavı için %50’dir. Ara sınavlara veya dönem içi çalışmalara katılmayan bir öğrenci, dö-
nem sonu sınavına giremez. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta
başarı harf notu asgari CC; doktora ve sanatta yeterlikte başarı harf notu asgari CB olmak zo-
rundadır. Uzaktan öğretim programlarında final sınavının ağırlığı %60’tan az olmamak üzere
Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Uzaktan öğretimde, gözetimsiz yapılan ölçme ve değer-
lendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi %40'tan fazla olamaz.

(3) Kredili bir dersin başarı harf notu, dersi veren öğretim üyesi tarafından takdir edilir.
Başarı harf notuna karşılık gelen katsayılar aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayı Puanı
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
DC 1,50 65-69
DD 1,00 60-64
FD 0,50 50-59
FF 0,00 0-49

(4) Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki
harfler kullanılır:

a) BL: Başarılı.
b) BZ: Başarısız.
c) DZ: Devamsız.
ç) GR: Girmedi.
(5) Ağırlıklı genel not ortalaması, her ders için elde edilen ağırlık puanlarının topla-

mından oluşur. Bir dersin ağırlık puanı, dersten elde edilen başarı notunun o dersin AKTS kre-
disiyle çarpılması ve elde edilen sonucun, başarılı olunan derslerin toplam AKTS kredisine bö-
lünmesiyle elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülerek yuvarla-
nır.
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(6) Sınavlara katılmayan öğrenciye Girmedi (GR) notu verilir ve dersin başarı harf notu
(FF) olarak işlem görür. Bütün notlar, öğrenci durum belgesine geçirilir. Uzmanlık alan dersi,
seminer dersi ve dönem projesi gibi dersler Başarılı (BL) ya da Başarısız (BZ) olarak değer-
lendirilir. (BL) ve (BZ) notları genel not ortalamasına katılmaz.

(7) Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta
yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını
sağlayamamış olan öğrenciler, azami süreler içinde yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar.

(8) Derse devam yükümlülüğünü ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine ge-
tirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenci, Devamsız (DZ) sa-
yılır.

(9) Öğrenci kabulüne, ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçlarına, başarılı/başarısız de-
ğerlendirmelerine maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçla-
rının öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmesini izleyen en geç yedi gün içinde Enstitüye yazılı
olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Sınav kâğıtlarında veya sınav
not çizelgelerinde maddi hata tespit edildiği takdirde hata, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından,
gerektiğinde dersin sorumlu öğretim üyesinin de görüşü alınarak düzeltilir.

Mazeret izni ve kayıt dondurma
MADDE 20- (1) Öğrenciler, mazeret izinleri ve kayıt dondurmaya ilişkin olarak Senato

tarafından kabul edilen yönergede düzenlenen mazeretleri sebebiyle Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla mazeretli sayılabilir veya kayıt dondurabilir.

(2) Mazeretli sayılabilmek için öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren en geç yedi
gün içinde belgeleriyle birlikte Enstitüye başvurur. Mazeretin geçerliliğine, Enstitü Yönetim
Kurulu karar verir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen mazeretli izinler öğrenci-
lerin azami sürelerine eklenir. Eklenecek bu süre, öğrenim süresi boyunca bir yarıyılı geçe-
mez.

(3) Mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, dersin öğretim üyesi tara-
fından akademik takvimde belirtilen mazeret ara sınavına alınırlar. Dönem sonu sınavı için
mazeret sınavı yapılmaz.

(4) Öğrenci, birinci fıkrada yer alan mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma talebinde
bulunabilir. Azami kayıt dondurma süresi, bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta
bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır.

(5) Birinci fıkrada belirtilen yönergede düzenlenen nedenler dışında afet ve salgınlarda
tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının
aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir dönem
daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir; verilen bu ek süreler azami süreden
sayılmaz.

(6) Yukarıda belirtilen hâller dışında, kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılda ders
seçemezler; yeterlik/tez aşamasında olanlar, danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi
tarafından o yarıyılda değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen
süreler, öğrenim süresine dâhil edilir.

Tez savunma jürisi
MADDE 21- (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında eğitim alan

bir öğrenci, tez çalışmasında elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen tez yazım kı-
lavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans tez savunma jürisi; biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri başka bir

yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.
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b) Doktora tez savunma jürisi; en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden olu-
şur. Tez izleme komitesi asıl üyeleri, doktora tez savunma jürisinin doğal üyesidir.

c) Sanatta yeterlik tez savunma jürisi; en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye-
den oluşur.

ç) İkinci danışmanı olan doktora/sanatta yeterlik tez savunma jürisinde, ikinci danışman
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

d) Doktora tez savunma jürisinde doğal üye dışındakiler ile yüksek lisans tez savunma
jürisinde danışman haricindeki üyelikler için; danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı birbirinden farklı ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere ikişer öğ-
retim üyesi önerirler. Enstitü Yönetim Kurulu önerilen bu dört öğretim üyesinden ikisini asıl
ikisini de yedek üye olarak belirler.

e) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin, Enstitü Yönetim Kurulu ta-
rafından savunma jürileri oluşturulmaz. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrencinin azami süre-
sinin dolması hâlinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavı
MADDE 22- (1) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik tezinin savunmasından önce ve düzeltme ve-

rilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danış-
man tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder.

b) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana
ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile
birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

c) Jüri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren on ila otuz gün içinde öğrenciyi tez savun-
masına alır.

ç) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, mazeretlerini Enstitüye yazılı olarak
bildirir.

d) Tez savunma sınavı tarihi, danışman tarafından belirlenerek Enstitüye bildirilir. Sınav,
Enstitü tarafından belirlenerek ilan edilen salonda ve tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sı-
nav tarihi ve salonu bildirilmeden yapılan veya Enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda
yapılmayan sınav, geçersiz sayılarak tekrarlanır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu iz-
leyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru so-
rabilir.

e) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, dinleyicilere kapalı
olarak, tez/sanatta yeterlik çalışması hakkında kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, salt
çoğunlukla alınır. Bu karar, danışman öğretim üyesi tarafından jüri değerlendirme rapor form-
ları ve tez savunma tutanağı ile birlikte tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye
bildirilir.

f) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
g) Düzeltme kararı verilmesi hâlinde, yüksek lisans programlarında öğrenci savunma

tarihi itibarıyla asgari bir, azami üç ay, doktora ve sanatta yeterlik programları için asgari üç
ay, azami altı ay içinde (a) bendi hükmüne göre tezini Enstitüye teslim eder ve aynı jüri önünde
yeniden savunur.

ğ) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tezini teslim etmeyen, tez savunma
sınavına katılmayan ya da tez savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin Enstitü ile
ilişiği kesilir.

h) Tezi reddedilen öğrenciye talepte bulunması hâlinde ders, kredi yükü, proje yazımı
ve benzeri gerekleri yerine getirmesi kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Kayıt silme ve sildirme
MADDE 23- (1) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi durumunda Enstitü ile

ilişiği kesilir. Enstitüden ayrılmak isteyen öğrenci, ilişik kesme formu ve öğrenci kimliği ile
birlikte Enstitüye başvurur. Yapılan başvurular Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağ-
lanır.

(2) Eğitim-öğretim başladıktan sonra Enstitüden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya
mezun olan öğrencilerin, o yarıyıl için yatırmış olduğu öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti
iade edilmez.

(3) İlgili mevzuata göre disiplin cezası olarak Enstitüden çıkarılma ile cezalandırılan
öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir.

(4) Lisansüstü eğitimde azami süreler içinde eğitimini tamamlayamayan öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma
MADDE 24- (1) Lisansüstü programlarda tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edilen

öğrenci, tez savunma sınavı tarihini takip eden en geç bir ay içerisinde, tezinin bir adet ciltlen-
miş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını, Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen
belgelerle birlikte Enstitüye teslim eder. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yüksek li-
sans/doktora/sanatta yeterlik derecesi almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin
başvurusu üzerine tez teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(2) Derslerini ve dönem projesini azami süre içinde başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek
lisans öğrencisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak
kazanır ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

(3) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin tamamla-
mış olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış adı
bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları için
tezin, sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve
öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(7) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen ve/veya tezini/sanatta yeterlik çalışmasını
birinci fıkrada belirtildiği şekilde teslim etmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar
geçici mezuniyet belgesi/diploma alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sü-
renin dolması hâlinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Anasanat dalına bağlı yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında, mezuniyet
için tez kapsamında uygulama (sanat alanına göre yapacağı sergi, proje, resital, konser, temsil,
tasarım, film ve benzeri çalışmalar) yapmış olma şartı aranır.

Adres bildirme ve tebligat
MADDE 25- (1) Her öğrenci, kendileriyle iletişim kurulabilmesi için ikamet adresini

veya henüz bir ikamet yeri edinmemişse en son ikamet ettiği yerin adresini ve sürekli kullandığı
elektronik posta adresini kayıt sırasında bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgiler, ÖİBS’ye kayde-
dilir ve öğrenci ile yapılacak iletişimde, ÖİBS’de kayıtlı ikamet adresi ve elektronik posta
adresi esas alınır. Öğrenciler, ÖİBS’de kayıtlı adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri
bildirerek bilgilerinin güncellenmesini sağlamakla yükümlüdür.

(2) Öğrenci, ilgili birim tarafından yapılan yazılı, görsel, işitsel bildirimler ve duyurular
ile Üniversite ve birimin resmî internet sitesinden yapılan bildirimleri ve duyuruları takip et-
mekle yükümlüdür.
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(3) Öğrenciye aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılan bildirimler tebligat sayılır:
a) Öğrencinin, Üniversite ÖİBS’de kayıtlı ikamet adresine taahhütlü olarak yapılan bil-

dirimler.
b) İlgili birimin resmî elektronik posta adresinden, öğrencinin ÖİBS’de kayıtlı elektro-

nik posta adresine yapılan bildirimler.
c) Üniversitenin ve ilgili birimin resmî internet sitesinden aleni olarak yapılan bildi-

rimler ve duyurular.
ç) Üniversitenin ve ilgili birimin ilan panolarına asılmak suretiyle duyurusu yapılan

bildirimler.
Disiplin
MADDE 26- (1) Enstitüye kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğ-

retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenci,

bu süre içerisinde eğitim-öğretim faaliyetleri ile sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin
tesislerine giremez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 27- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri yapma ve çözüm
önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Ders ve kredi yükü
MADDE 28- (1) Tezli yüksek lisans programı; 60 AKTS kredisinden az olmamak kay-

dıyla araştırma yöntemleri ve etik dersiyle seminer dersi dahil en az sekiz ders, uzmanlık alan
dersi ve tez çalışmasıyla birlikte toplamda asgari 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler, lisansüstü eğitiminde ders
yüküne ve kredisine sayılmaz.

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

hariç, öğrencinin ders alması gereken dönemden başlamak üzere, kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın dört yarıyıldır. 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 4,00 üzerinden en az 3,00 not ortalamasını
sağlayamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına
girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez aşamasına geçilmesi
MADDE 30- (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için

ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.
Tez danışmanını belirleme, ortak danışman atama, danışman değişikliği
MADDE 31- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu, öğrencilerin taleplerini de göz

önünde bulundurarak her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini, uz-
manlık alanlarını ve tez yüklerini de dikkate alarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez
danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Enstitü
anabilim/anasanat dalı kurulunun, belirlenmiş usule göre süresi içinde öneri sunmaması duru-
munda danışmanlık atamaları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

(2) Anabilim/anasanat dalında, çalışma konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim
üyesi bulunmadığı hâllerde öğrencinin talebi ve anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Üniversitenin içinde başka bir anabilim/anasanat dalından
veya başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.
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(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışmanı gerektirdiği durumlarda bir öğ-
retim üyesi veya yükseköğretim kurumu dışından doktor unvanına sahip biri, ikinci danışman
olarak atanabilir. Bu atama danışmanın talebi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi
dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(4) Danışman, tez danışmanlığından çekilme talebi ve/veya öğrenci, gerekçeli tez da-
nışmanı değişikliği talebi ile Enstitüye başvurduğu takdirde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından;
mevcut danışmanın, atanması öngörülen yeni danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının görüşü alınarak birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yeni danışman atanabilir.

(5) Danışmanın, Üniversite dışında başka bir kuruma tam zamanlı olarak görevlendi-
rilmesi veya başka bir yükseköğretim kurumuna kadrosuyla geçmesi halinde danışmanlıkla il-
gili karar, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca
verilir.

(6) Danışmanın, öğretim üyeliği sıfatının sona ermesi durumunda danışmanlıkla ilgili
karar ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karar
verilir.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, tez önerisi ve tez konusunun değiştirilmesi
MADDE 32- (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı öğrencinin tez konusunu ve başlı-

ğını danışmanıyla birlikte belirleyerek ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez ko-
nusu ve başlığı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Derslerini başarıyla tamamlayan
öğrenci, danışmanının uygun gördüğü tez önerisini tez dönemine kaydolduğu tarihten itibaren
üç ay içerisinde Enstitüye teslim eder.

(2) Öğrenci, tez konusunu danışman onayıyla değiştirebilir. Değişiklik, Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla gerçekleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 33- (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanması için öğrencinin;
a) Tezi, jüri önünde sözlü şekilde savunarak başarılı bulunması; anasanat dalına bağlı

yüksek lisans programlarında ise tezi ve bu kapsamda yapılan uygulama çalışmalarını jüri
önünde sözlü şekilde savunarak başarılı bulunması,

b) Tezi, tez yazım kılavuzuna uygun bir şekilde yazarak danışmanına sunması,
c) 22 nci maddenin birinci fıkrasında düzenlenen esaslara göre tezini Enstitüye teslim

etmesi,
gerekir.
Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş
MADDE 34- (1) Tezli yüksek lisans programında öğretime başlayan öğrenciler, aynı

bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı bulunmayan programlar için aynı anabilim/anasanat da-
lında) olmak kaydıyla, adayın başvurusu üzerine ilgili başkanlığın teklifi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş, en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılabilir. Geçiş yapan öğrenci, tezsiz yüksek lisans programı
için gerekli AKTS kredisini azami süre içinde tamamlamak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş bir kez ya-
pılır ve geçiş yapan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 35- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programları, ikinci öğretim veya Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
esaslara göre uzaktan öğretim olarak yürütülür.
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Ders ve AKTS kredi yükü
MADDE 36- (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla

en az on ders ile 30 AKTS değerindeki dönem projesi dersi olmak üzere asgari 90 AKTS kre-
disinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak
ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem projesi, intihal yazılım programı raporu alınarak
proje danışmanının onayıyla Enstitüye sunulur.

(2) Öğrenci, en fazla üç dersi, lisans öğrenimi sırasında almamış olmak kaydı ve da-
nışmanının onayıyla lisans derslerinden seçebilir. İlgili programa kayıt yaptıran öğrencilerin
sayısı, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen asgari sayının altında kaldığında, öğrencilere
farklı anabilim/anasanat dalında zorunlu kredilerini sağlayıncaya kadar ders seçme imkanı ve-
rilir. Uzaktan öğretim programlarında ise sadece program koordinatörü tarafından onaylanan
dersler alınabilir.

Süre
MADDE 37- (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi, öğrencinin kayıt olduğu prog-

rama ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yap-
tırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız
olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not or-
talamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Azami süre sonunda AKTS ve kredi yü-
künü tamamlayamayan, mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlayamayan öğrencinin Enstitü
ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi danışmanının belirlenmesi
MADDE 38- (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Danışmanın yükseköğretim kurumu dışında başka göreve atanması, hastalık veya
diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da ilgili başkanlığın veya öğrencinin gerekçeli tale-
binin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi hâlinde, öğrenciye yeni bir danışman
atanır. Öğrencinin işlemleri danışmanı atanana kadar ilgili başkanlık tarafından yürütülür.

Dönem projesi konusunun belirlenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 39- (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesi dersini ikinci

yarıyıl başında almak zorundadır. Öğrenci kayıt yaptırdığı yarıyılda bir ay içinde proje konu-
sunu Enstitüye bildirir. Öğrenci, dönem projesi konusunu danışman onayıyla değiştirebilir.

Tezsiz programdan tezli programa geçiş
MADDE 40- (1) Tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler, talep etmeleri

hâlinde aynı bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı bulunmayan programlar için aynı
anabilim/anasanat dalında) olmak kaydıyla, ilgili başkanlığın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla bir defaya mahsus en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tezli yüksek lisans programına
geçiş yapabilirler. Tezli programa geçiş yapan öğrenci, tekrar tezsiz programa geçiş yapamaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı bir öğrencinin, tezli yüksek lisans progra-
mına geçiş yapabilmesi için;

a) Tezli yüksek lisans programının asgari başvuru koşullarını sağlaması,
b) Kayıt tarihi esas alınmak suretiyle geçiş yaptığı program için aranan giriş sınavına

çağrı taban puanını sağlaması,
c) Ders döneminde asgari 60 AKTS kredisini başarıyla tamamlaması,
ç) Genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması,
şartları aranır.
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(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisansa geçiş kontenjanı, o yılki
tezli yüksek lisans programı kontenjanının %50’sinden fazla olamaz. Başvuru sayısının açılan
kontenjandan fazla olması durumunda, tezli yüksek lisans başvurusunda aranan ölçütlere göre
sıralama yapılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci,
tezli yüksek lisans için öngörülen azami süre içinde programı tamamlar.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 41- (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) 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.

Ders ve kredi yükü
MADDE 42- (1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programı; 60

AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla seminer dersi ile yüksek lisansta alınmadıysa araştır-
ma yöntemleri ve etik dersi dahil en az sekiz ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan
dersi ve tez çalışmasıyla birlikte toplam asgari 240 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, yeterlik
dönemini başarıyla tamamladığı dönemden itibaren, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan
dersine her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilen doktora programı, 120 AKTS kredisinden az olma-
mak kaydıyla, seminer dersi ile araştırma yöntemleri ve etik dersi dahil en az on beş ders, ye-
terlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasıyla birlikte toplam 300 AKTS
kredisinden oluşur.

(3) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görmesi durumunda alt uzmanlık alan-
ları belirlenebilir. Bu durumda, o alan için en az iki ders belirlemesi yapılır. Alt uzmanlık ala-
nının bulunması halinde öğrenciler birini seçmek ve o alanın en az iki dersini almak zorunda-
dır.

Süre
MADDE 43- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin

ders alması gereken dönemden başlamak üzere, kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi
on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen doktora programı için on yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programında kredili dersleri başarıyla tamamlama azami süresi, tezli yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen doktora
programı için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00
üzerinden en az 3,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği
kesilir.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul
edilen; ancak, tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami sürelerde tamamlayamayan öğ-
rencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması ve değişikliği
MADDE 44- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu, öğrencilerin taleplerini de göz

önünde bulundurarak her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini, uz-
manlık alanlarını ve tez yüklerini de dikkate alarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez

Sayfa : 118                             RESMÎ GAZETE                            27 Temmuz 2022 – Sayı : 31905



danışmanı olarak önerir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmeleri için
başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir. Tez danışmanı,
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun, belir-
lenmiş usule göre süresi içinde öneri sunmaması durumunda danışmanlık atamaları Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

(2) Anabilim/anasanat dalında çalışma konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim
üyesi bulunmaması hâlinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, öğrencinin talebi ve
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle Üniversite içinde başka bir anabilim/anasanat
dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi birinci danışman olarak
atanabilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışmanı gerektirdiği durumlarda bir öğ-
retim üyesi veya yükseköğretim kurumu dışından doktor unvanına sahip biri, ikinci danışman
olarak atanabilir. Bu atama, danışmanın talebi veya anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi
dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(4) Danışman, tez danışmanlığından çekilme talebi ve/veya öğrenci, gerekçeli tez da-
nışmanı değişikliği talebi ile Enstitüye başvurduğu takdirde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından;
mevcut danışmanın, atanması öngörülen yeni danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının görüşü alınarak birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yeni danışman atanabilir.

(5) Danışmanın, Üniversite dışında başka bir kuruma tam zamanlı olarak görevlendi-
rilmesi veya başka bir yükseköğretim kurumuna kadrosuyla geçmesi halinde, danışmanlıkla
ilgili karar ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca
verilir.

(6) Danışmanın, öğretim üyeliği sıfatının sona ermesi durumunda danışmanlıkla ilgili
karar ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karar
verilir.

Doktora tez konusunun belirlenmesi
MADDE 45- (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı; öğrencinin danışmanı ile birlikte

belirleyeceği tez konusu ve tez başlığını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir.
Seminer dersinin üçüncü veya dördüncü yarıyılda olduğu programlarda tez konusu ve tez baş-
lığı seminer dersinin olduğu dönem sonunda önerilir. Tez konusu ve başlığı Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla kesinleşir.

Yeterlik sınavı
MADDE 46- (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 Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik
sınavında, alt uzmanlık alanı belirlenebilir. Alt uzmanlık alanıyla ilgili hükümler Senato tara-
fından kabul edilen yönerge ile düzenlenir.

(2) Doktora yapan öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not or-
talamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, en geç beşinci yarıyılın; lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenciler, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına gir-
mek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, yeterlik sınavı başvurusunu, güz ve bahar
yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığına yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili anabilim/ana-
sanat dalında görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tara-
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fından onaylanan beş asıl iki yedek üyeden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzen-
lenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır.

(6) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla, danışmanın da yazılı önerisini alarak asgari ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere danışman dahil her öğrenci için beş asıl iki yedek üyeden oluşan sınav jürisini be-
lirler. Anabilim/anasanat dalında alt uzmanlık alanının bulunması durumunda danışman dışında
en az bir üyenin alt uzmanlık alanından olması gerekir.

(7) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci, sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sı-
navdan da 100 üzerinden asgari 75 puan almış olmak gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı
ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız ol-
duğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik
sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Yeterlik sınav tarihi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenir ve ilan
edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Sözlü sınav, ilan
edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

(9) Yeterlik sınavına katılarak veya katılmayarak başarısız olan öğrenci, başarısız ol-
duğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan
veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın Enstitü ile ili-
şiği kesilir.

(10) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, gerekçelerini yeterlik sınavından
önce anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve Enstitüye yazılı olarak bildirir.

(11) 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
zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 47- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitünün talebi,

ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yeterlik
sınavını takip eden bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç asıl iki yedek üyeden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Tez izleme komitesi,
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen iki öğretim üyesi ve tez danışmanı tara-
fından önerilen farklı iki öğretim üyesi içerisinden Enstitü Yönetim Kurulu tarafından oluştu-
rulur. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı komite toplantılarına
katılır.

(3) Tez izleme komitesi üyelerinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ikinci fıkra hükümlerine göre değişiklik yapılabi-
lir.

Tez öneri savunması
MADDE 48- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini

takip eden en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını
kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu savunmadan asgari on beş gün önce
komite üyelerine dağıtır.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın tez izleme
komitesine süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte tez önerisi savunmasına
girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.
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(4) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, reddine veya dü-
zeltilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda
kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca iş-
lemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi, bu Yönetmeliğin ilgili hüküm-
lerine göre atanabilir.

(6) Öğrenci programa aynı danışmanla devam etmek isterse en geç üç ay, farklı bir da-
nışmanla devam etmek isterse en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunmasına girer.

(7) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(8) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci veya altıncı fıkrada

belirtilen sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Tez izleme raporları
MADDE 49- (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, tez danış-

manının belirlediği tarihlerde yılda iki kez toplanır. Bu toplantılar Ocak ve Haziran ayında ya-
pılır.

(2) Öğrenci, tez izleme toplantı tarihinden asgari bir ay önce tez izleme komitesi üye-
lerine bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde
yapılacak çalışma plânı belirtilir.

(3) Tez izleme toplantısı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tara-
fından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç tez danışmanı tarafından uzmanlık
alan ders notu olarak sisteme girilir.

(4) Tez izleme toplantısına katılarak veya mazeretsiz olarak katılmayarak üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunma toplantısı sonucunda tez konusu kabul edilmiş olmasına rağmen
takip eden tez izleme toplantıları sonucunda tez konusu değişikliğinin gerekli görüldüğü hâl-
lerde, tez izleme komitesi konuya ilişkin bir rapor hazırlar.

(6) Kayıt yenilemiş olmasına rağmen faaliyette bulunmayan öğrencinin tez izleme ra-
poru başarısız sayılır.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 50- (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;
a) Asgari üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunması,
b) Hazırladığı bir bilimsel makaleyi Enstitü ile öğrencilik ilişkisi devam ederken Web

of Science, SCOPUS veya TR Dizin indekslerinde taranan bir dergide yayımlaması,
c) Tezi, jüri önünde sözlü şekilde savunarak başarılı bulunması,
ç) Tezi, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması,
d) 22 nci maddenin birinci fıkrasında düzenlenen esaslara göre tezini Enstitüye teslim

etmesi,
gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç
MADDE 51- (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını,

müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri
bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik çalışması sonunda hazırlanacak tezin; sanata yenilik getirme, yeni
bir sanatsal yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden
birini yerine getirmesi ve tez kapsamında sanatsal uygulama yapılmış olması gerekir.

27 Temmuz 2022 – Sayı : 31905                            RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 121



Ders ve kredi yükü
MADDE 52- (1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen sanatta yeterlik programı,

60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla araştırma yöntemleri ve etik dersi ile seminer dersi
dahil en az sekiz ders, tez çalışması ve sanat alanına göre sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar ile birlikte 240 AKTS’den oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilen sanatta yeterlik programı, 120 AKTS kredisinden
az olmamak koşuluyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerdiği asgari on dört ders, se-
miner dersi, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders,
tez çalışması ve sanat alanına göre sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak
üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrencinin lisans/lisansüstü eğitimi sırasında başarmış olduğu dersler, bilimsel araş-
tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders dışında, sanatta yeterlik prog-
ramında ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre
MADDE 53- (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta ge-

çen süre hariç, öğrencinin ders alması gereken dönemden başlamak üzere, kayıt yaptırıp yap-
tırmadığına bakılmaksızın, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup aza-
mi tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programında kredili dersleri başarıyla tamamlama azami süresi tezli
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00 üzerinden
en az 3,00 ağırlıklı genel not ortalaması sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren; ancak, tez çalışması ve sanat
alanına göre sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami
on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 54- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu, öğrencilerin taleplerini de göz

önünde bulundurarak her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini, uz-
manlık alanlarını ve tez yüklerini de dikkate alarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez
danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Sanatta yeterlik programlarında danışman atamada, öğretim üyesinin daha önce ba-
şarıyla tamamlanmış bir yüksek lisans tezini birinci danışman olarak yönetmiş olması şartı ara-
nır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden çok danışmanı gerektirdiği durumlarda bir
öğretim üyesi veya yükseköğretim kurumu dışından sanatta yeterlik/doktora yapmış olan biri,
ikinci danışman olarak atanabilir. Bu atama, danışmanın talebi veya anabilim/anasanat dalı
başkanlığının teklifi dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(3) Danışman, tez danışmanlığından çekilme talebi ve/veya öğrenci, gerekçeli tez da-
nışmanı değişikliği talebi ile Enstitüye başvurduğu takdirde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından;
mevcut danışmanın, atanması öngörülen yeni danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının görüşü alınarak birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yeni danışman atanabilir.

(4) Danışmanın, Üniversite dışında başka bir kuruma tam zamanlı olarak görevlendi-
rilmesi veya başka bir yükseköğretim kurumuna kadrosuyla geçmesi halinde, danışmanlıkla
ilgili karar ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca
verilir.

(5) Danışmanın, öğretim üyeliği sıfatının sona ermesi durumunda danışmanlıkla ilgili
karar ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karar
verilir.
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Sanatta yeterlik çalışması

MADDE 55- (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı; danışmanın öğrenci ile birlikte be-

lirleyeceği tez konusunu ve başlığıyla bu kapsamda yapılması planlanan uygulama çalışmalarını

en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı

ile kesinleşir. Sanatta yeterlik çalışması konusunun değişikliği için öğrencinin, danışmanının

onayını taşıyan öneri formunu Enstitüye teslim etmesi gerekir. Enstitüye iletilen konu değişik-

liği, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Aksi belirtilmediği takdirde, bu Yönetmeliğin doktora programıyla ilgili maddeleri,

yeterlik sınavıyla ilgili olanlar hariç olmak üzere, sanatta yeterlik programı için de geçerlidir.

Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi

MADDE 56- (1) Derslerini başarıyla tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 4,00

üzerinden en az 3,00 olan öğrenci için bir ay içerisinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlı-

ğının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile oluşturulur. Komitenin asıl üyeleri, sanatta

yeterlik tez savunma jürisinin doğal üyesidir.

(2) Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi üç asıl iki yedek üyeden oluşur. Komite,

biri dışarıdan olmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen iki öğretim

üyesi ve tez danışmanı tarafından önerilen farklı iki öğretim üyesi içerisinden Enstitü Yönetim

Kurulu tarafından oluşturulur. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danış-

manı komite toplantılarına katılır.

(3) Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi üyelerinde ilgili anabilim/anasanat dalı

başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik çalışması tez öneri savunması

MADDE 57- (1) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, takip eden en geç altı ay

içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini ve

bu kapsamda yapmayı planladığı uygulama önerilerini komite önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez önerisi ile ilgili yazılı rapor, savunmadan asgari on beş gün önce öğrenci tara-

fından komite üyelerine dağıtılır.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın komiteye

süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte tez önerisi savunmasına girmeyen

öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(4) Komite, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, reddine veya düzeltilmesine

salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret

yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini iz-

leyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman veya tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Bu durumda öğrenci için yeni bir danışman ve sanatta yeterlik çalışması izleme ko-

mitesi oluşturulabilir.

(6) Öğrenci programa aynı danışmanla devam etmek isterse en geç üç ay, farklı bir da-

nışmanla devam etmek isterse en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunmasına girer.

(7) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürelerde girme-

yen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Tez önerisi kabul edilmeyen öğrenci, tez

çalışması yapmaya başlayamaz.
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Sanatta yeterlik çalışması tez izleme raporları
MADDE 58- (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için sanatta yeterlik izleme komitesi,

tez danışmanının belirlediği tarihte yılda iki kez toplanır. Bu toplantılar Ocak ve Haziran ay-
larında yapılır.

(2) Öğrenci, tez izleme toplantı tarihinden asgari bir ay önce izleme komitesi üyelerine
bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde ya-
pılacak çalışma plânı belirtilir.

(3) Tez izleme toplantısı sonucunda öğrencinin sanatta yeterlik çalışması, izleme ko-
mitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç danışmanı tarafından tez
çalışması ders notu olarak sisteme girilir.

(4) Tez önerisi savunma toplantısında konusu kabul edilmiş olmasına rağmen, takip
eden izleme toplantıları sonucunda tez konusu değişikliğinin gerekli görüldüğü hâllerde, izleme
komitesi konuya ilişkin bir rapor hazırlar.

(5) Kayıt yenilemiş olmasına rağmen faaliyette bulunmayan öğrencinin tez izleme ra-
poru başarısız sayılır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 59- (1) Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması için öğrencinin;
a) Hazırladığı bir bilimsel makaleyi Enstitü ile öğrencilik ilişkisi devam ederken Web

of Science, SCOPUS veya TR Dizin indekslerinde taranan bir dergide yayımlaması,
b) Sanatta yeterlik tezini, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına

sunması,
c) Sanatta yeterlik tezi ve bu kapsamda gerçekleştirdiği uygulama çalışmasını jüri önün-

de sözlü şekilde savunarak başarılı bulunması,
ç) 22 nci maddenin birinci fıkrasında düzenlenen esaslara göre tezini Enstitüye teslim

etmesi,
gerekir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İntibak
MADDE 60- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı öğren-

cilerin bu Yönetmelik hükümlerine intibakı hususunda oluşacak tereddütleri gidermeye ve ge-
rekli kararları almaya Senato yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 61- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun, Li-

sansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim
Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 62- (1) 9/7/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 63- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 64- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/2)

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve

25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçeve-

sinde 9/10/2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Ön-

lemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/8) ile açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda

alınan kararı içermektedir.

Soruşturma 

MADDE 2- (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek ta-

mamlanan soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Ek-1’de

yer almaktadır. 

Karar 

MADDE 3- (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma so-

nucunda varılan tespitler ışığında, 7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 Gümrük Tarife İsta-

tistik Pozisyonları altında sınıflandırılan eşyaların ithalatında aşağıdaki tabloda gösterildiği şe-

kilde 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, Dünya

Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşmasının (Anlaşma) 12.3 üncü maddesi gereğince so-

ruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile talep

olması halinde istişarelerde bulunulmasına, Anlaşmanın 9.1 inci maddesi gereğince gelişmekte

olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öne-

ride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girme-

siyle uygulanmaya başlar.

Yürürlük 

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 8684 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 8685 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 8686 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 

 8689 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 8733 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 8730 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 8731 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 8732 
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Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8421 

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

 
 8422 

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

 
 8423 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5 KALEM PARK TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Mardin Artuklu Belediye Başkanlığı ihtiyacı 5 kalem Park Tefrişat Malzemesi, 

Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi, ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dokümanı sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka 

hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2) Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler 09/08/2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

5) Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

6) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

    8744/1-1 
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RAFİNERİ SOĞUTMA KULELERİ MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Rafineri Soğutma Kuleleri Malzeme Temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası                    : 2022/721115 

1-İdarenin; 

a. Adresi : Şeker Evleri Mahallesi Yunus Emre Cad. 

No: 2 Merkez/BURDUR 

b. Telefon Numarası : 0248 233 19 35 - 36 

c. Faks Numarası : 0248 233 12 67 

2-İhale Konusu Malın; 

a. Adı : Rafineri Soğutma Kuleleri Malzeme 

Temini 

b. Niteliği ve Miktarı : 2022-2023 yılı kampanya döneminde 

Rafineri Soğutma Kuleleri bakımı için 

Teknik Şartnamede belirtilen malzeme 

temini işidir. 

3-İhale Konusu Malın Teslim Yeri : Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

4-İhale dokümanın görülmesi ve temini :  

a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : 150,00 TL. (KDV Dahil) 

5-İhaleye İlişkin Bilgiler ile Son Teklif Verme Tarih ve Saati: 

a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği     

b) İhalenin yapılacağı adres  : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son  teklif verme) tarihi : 10/08/2022  

d) İhale (son  teklif verme) saati : 14:30 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8-Teklifler 10/08/2022 Çarşamba Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 

gün ve saatinde (10/08/2022 Çarşamba) yeniden teklif alınması (açık eksiltme 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. 

9-Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 8680/1-1 
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MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL TAHLİYE İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Meydan Hizmetleri Tahmil Tahliye işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

İhale Kayıt numarası : 2022/730239 

1- İdarenin 

a) Adresi : 500 Evler Mah. Konya Ereğli Cad. No: 2088 Ereğli/ 

KONYA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 332 734 5930-36 - 332 734 5938 

c) Elektronik Posta Adresi : - 

2- İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2022/2023 kampanya döneminde 319.280 

ton doldurma, boşaltma, taşıma, biçimlendirme, istif, 

uzaklaştırma, karma, yığma, temizlik, düzeltme vb. 

işlerin 24 saat/gün aralıksız yapılması işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası Meydan Sahası 

c) İşin Süresi : Fabrikamızın 2022/2023 dönemi kampanya süresidir. 

     (Tahmini 150 gündür.) 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis binası 

b) Tarihi ve Saati : 11/08/2022 - 14:00 

4- İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5- İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. 

Dahil) 236,00 TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. 

8- İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez. 

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 

    8633/1-1 
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SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA, TEMİZLEME VE YÜKLEME MAKİNALARI 

İŞLETME, BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2022/2023 Kampanya Dönemi Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma, Temizleme ve Yükleme 

Makinaları İşletme, Bakım ve Onarım Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/726984 

1- İdarenin 

a) Adresi : Kastamonu - Taşköprü Yolu 18. Km / Kastamonu 

b) Telefon ve Faks Numarası : TEL: 0 366 242 73 11   FAKS: 0 366 242 73 33 

2- İhale Konusu Hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı 
 

Bölgesi Kantarı Makine Tipi 

Boşaltılacak 

Pancar Miktarı (Ton) 

Merkez Merkez Sabit (Elektrikli) 

366.000 
" Merkez Seyyar (Elektrikli) 

" Merkez Seyyar (Elektrikli) 

" Merkez Seyyar (Elektrikli) 

" Devrekani Seyyar (Elektrikli) 11.000 

Taşköprü Taşköprü Seyyar (Dizel) 20.000 

  TOPLAM 397.000 
 

b) Yapılacağı Yer :Kastamonu Şeker Fabrikası 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve Saati : 08.08.2022  günü saat 11:00 

4- İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır 

8- İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 8658/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap B Kısmına ait 

altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Şadi Türk Bul. No:19 Malıköy Sincan/ANKARA 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait yol, atıksu, 

yağmursuyu ve içmesuyu inşaatlarından müteşekkil 

altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Sincan/ANKARA 

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

en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2022/2 B.F. ile) : 32.327.459 TL  

f) Geçici Teminatı :      969.824 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 16/08/2022 - Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

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

form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 

Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Şadi Türk Bul. No:19 Malıköy 

Sincan/ANKARA adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 

154  1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Yönetim Kurulumuz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 8699/2-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım 

işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 

verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Yeni Mahalle Kervan Sokak No:12 K:2 39780 

Büyükkarıştıran Lüleburgaz/KIRKLARELİ 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait yol, atıksu, yağmursuyu 

ve içmesuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım 

işi 

b) Yapılacağı yer : Lüleburgaz/KIRKLARELİ 

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2022/2 B.F. ile) : 204.008.600 TL  

f) Geçici Teminatı :     6.120.258 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 11/08/2022- Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

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

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 

Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Yeni Mahalle Kervan 

Sokak No:12 K:2 39780 Büyükkarıştıran Lüleburgaz/KIRKLARELİ adreslerinde görülebilir veya 

1000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 8678/2-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İhaleye Konu İş’in; 
 

Adı 
İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi V. Etap 26983 ada 1 parsel, 
27015 ada 2 parsel ve 27059 ada 1 parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat 
Yapımı İşi 

Niteliği 

İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 
Örnekköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı V. Etap 26983 ada 1 parsel, 
27015 ada 2 parsel ve 27059 ada 1 Parsel numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde 
Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı işi 

İhale Yöntemi 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı 
Teklif Usulü” 

İşin Süresi 
1440 gün (48 ay) 

Yeri ve Miktarı 

İl İlçe Mahalle Ada No Parsel No
Arsa Alanı 

(m2) 

Katlar Alanı 
(Emsal İnşaat 

Alanı)  
(m2) 

İzmir Karşıyaka Örnekköy 26983 1 2.407,80 12.625 

İzmir Karşıyaka Örnekköy 27015 2 4.760,11 23.675 

İzmir Karşıyaka Örnekköy 27059 1 1.893,84 10.555 

 İhale kapsamında ada-parsel toplam m² 9.061,75 46.855 

Tahmin Edilen 
Bedel 

657.226.847,50.TL.+ KDV 
(Altıyüzelliyedimilyonikiyüzyirmialtıbinsekizyüzkırkyediliraellikuruş) 

Geçici Teminat 
Miktarı 

19.716.805,43.TL  
(Ondokuzmilyonyediyüzonaltıbinsekizyüzbeşlirakırküçkuruş) 

İhale Dosyası 
Satış Bedeli  

1.000,00 TL  
(BinTürkLirası) 

İhale Dosyasının Görüleceği ve 
Temin Edileceği Adres / Yer 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı 
Proje Uygulama 2. Şube Müdürlüğü No.1204  
İzmir Fuarı 9 Eylül Kapısı, Mimar Sinan Mah., Hol-1A 
Zemin Kat 35360 Konak/İZMİR 

İhale Dosyasının Görüleceği ve 
Temin Edileceği Saat: 

Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 
09.00 - 11.30 / 14.00 - 16.30 saatleri arası 

İhale için son evrak verme tarihi ve 
saati 

Tarih: 25.08.2022  
Saat: 12:00 

İhale için evrak teslim adresi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı 
Proje Uygulama 2. Şube Müdürlüğü No.1204  
İzmir Fuarı 9 Eylül Kapısı, Mimar Sinan Mah., Hol-1A 
Zemin Kat 35360 Konak/İZMİR  

İhale tarihi (dış zarfların açılması) 
ve saati 

Tarih: 25.08.2022 
Saat: 14:00 
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İhale salonu (dış zarfların açılacağı 
yer) adresi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı 
Odası No.2183 İzmir Fuarı 9 Eylül Kapısı, Mimar Sinan 
Mah., Hol-2 2183 Nolu Toplantı Odası Zemin Kat 35360 
Konak/İZMİR 

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların 
açılması) Tarih ve saati 

Tarih: 01.09.2022 
Saat: 14:00 

İhale Komisyonu Toplantı Yeri 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı 
Odası No.2183 İzmir Fuarı 9 Eylül Kapısı, Mimar Sinan 
Mah., Hol-2 2183 Nolu Toplantı Odası Zemin Kat 35360 
Konak/İZMİR 

 
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;  
1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini,  
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı  
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Proje Uygulama 2. Şube Müdürlüğü No.1204  
İzmir Fuarı 9 Eylül Kapısı, Mimar Sinan Mah., Hol-1A Zemin Kat 35360 Konak/İZMİR 

adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak 
gecikmelerden İdare sorumlu değildir. 

2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif 
verebilecektir.  

3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.  

5. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 
İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER: 
1. DIŞ ZARF 
1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, 
1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi, 
1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  
1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı 

Beyannamesi,  
1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belge, 

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi, 
1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat 

mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı 
makbuzu, 
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1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge, 

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge, 

1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil 

Veya Davranışlar Ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki 

örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname, 

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler 

a) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve eşdeğer 

belgeleri.  

b) İş hacmini gösteren belgeler:  

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu 

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar 

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler  

Muhammen bedelin (KDV hariç) % 50'sinden az olmamak üzere, 

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun, 

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun,  

İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir. 

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan; (A) ALTYAPI 

İŞLERİ V.GRUP KARAYOLU İŞLERİ (altyapı+üstyapı) işleri veya (B) ÜSTYAPI (BİNA) 

İŞLERİ II. GRUP: BİNA İŞLERİ ne ait işler benzer İş olarak kabul edilecektir. 

1.16. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari 

Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.  

1.17. İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak 

düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.  

2. İÇ ZARF 

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu 

konacaktır.  

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte 

olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması 

mecburidir.  

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir 

başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 8624/1-1 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 2022 – Sayı : 31905 

 

İŞGÜCÜ PİYASASINA GEÇİŞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ (P171471) İŞE ALIM VE 

YERLEŞTİRME HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğünden: 

Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü İşgücü Piyasasına 

Geçişin Desteklenmesi Projesi’nin giderlerine yönelik Avrupa Komisyonu Kalkınma Fonu 

Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT-II) kapsamında Dünya Bankası 

yönetiminde bir hibe temin etmiştir. Bu hibenin bir kısmı aşağıdaki işe alım ve yerleştirme hizmet 

alımının finansmanında kullanılacaktır. 

İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesinin (P171471) aşağıda belirtilen 

pozisyonlarda proje süresince istihdam edilmek üzere seçme ve değerlendirme süreçlerinin 

yürütülmesi için hizmet sağlayıcı firmaların ilgilerini göstermeye davet etmektedir. 

No Unvan Kadro 

1 Sosyoekonomik Güçlendirme Asistanı (Kızılaykart Hizmet Merkezi) 10 

2 Toplum Merkezi Yöneticisi (%50) 2 

3 TM Türkçe Eğitmeni 22 

4 TM Sosyal Etki Uzmanı 9 

5 TM Sosyoekonomik Güçlendirme Asistanı 27 

6 TM Sosyoekonomik Güçlendirme Sorumlusu 9 

7 TM Psikolog 9 

8 TM Satın Alma ve Lojistik Asistanı 9 

9 TM Tercüman 27 

10 MO Sektör Uzmanı (Sürdürülebilirlik/Kalkınma) 1 

11 MO İnsan Kaynakları Sorumlusu 2 

12 MO Satın Alma ve İdari İşler Asistanı 1 

13 MO İletişim Sorumlusu 2 

14 MO Safeguard Sorumlusu 2 

15 MO Satın Alma ve İdari İşler Yöneticisi 1 

16 MO Mali İşler Sorumlusu 2 

17 MO Bütçe ve Raporlama (Finans) Asistanı 1 

18 MO Raporlama Sorumlusu 1 

19 MO Sosyoekonomik Güçlendirme Proje Sorumlusu 3 

20 MO Kalite Yöneticisi 1 

İlana ve iş Tanımlarına yönelik detaylı bilgilere https://www.kizilay.org.tr//IhaleI lanlari 

adresinden ulaşılabilir. 

Başvurulan hizmet alımına dair; adı ve başvuru numarasını belirtir şekilde firma yeterlilik 

kriterlerini sağlayan belgelerin en geç 09.08.2022 tarihinde saat 14.00’a (yerel saat) kadar Türkiye 

Kızılay Derneği Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü-(Türk Kızılay Kırımlı Dr. 

Aziz Bey Ek Hizmet Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2143.Cadde No:16 Çankaya/ANKARA) 

Telefon: 0312 203 47 68/ 48 60 

E-mail: murteza.tepe@kizilay.org.tr / ali.eser@kizilay.org.tr 

adresinde belirtilen adrese e-posta yoluyla veya elden ulaştırılması gerekmektedir. 

    8694/1-1 
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YAPRAKLI + İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Akyazı Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 11.08.2022 
Saati 10:45 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKYAZI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri E Satış 

Sıra 
No Deposu Cinsi Boy 

(m) 
Miktarı Parti 

Sayısı 
Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici Teminat 
TL Adet m³/Ster/K 

1 AKYAZI OİŞ Yapraklı + İbreli 
Dikili Ağaç   19301 5535,015 1 1.950,00 323.798,00 

  TOPLAM     19301 5535,015 1 1.950,00 323.798,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü  ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleripartiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i  ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda  7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin  % 20’u  ile 
vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda  12  
(Oniki)  aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma veürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Adres: Yeni Mahalle Ada  
Telefon:  0(264) 418 1582 
Fax No: 0(264) 418 1585 
 8468/1-1 
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6 KALEM EMAYE BOBİN TELİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
6 Kalem Emaye Bobin Teli alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre Açık İhale Usulü ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2  67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 90 - 0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
    2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

Caddesi) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : nurettin.yildiz@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2211041 
b) İKN : 2022/724958 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Emaye Bobin Teli-6 kalem 
ç) Teslim Yeri/ 
   İşin Yapılacağı Yer : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği ambarlarıdır 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 7. gün. 
e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 (doksan) 

takvim günüdür. 
f) Şartname Bedeli : 150,00 TL. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b) Tarih ve Saati : 16.08.2022 Salı Saat 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 
Uygulanacak Kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
4.1.1. a) 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 veya sicil 
tasdiknamesi 
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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, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Her bir kalemin miktarının tamamı için birim 

fiyat teklif verilebilecektir. 

9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

10- Teklif ve Sözleşme Türü: 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 üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kaleminin miktarı ile iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme)saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye [ihalenin tamamında veya 

teklif verdiği grubun tamamında %15 (yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli 

malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 

ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

13- Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.” 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

15- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

16- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

17- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

17.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

17.2. 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. 

17- Diğer Hususlar. 

İlan olunur. 8576/1-1 
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OTOMATİK OCAK TELEFONU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Otomatik Ocak Telefonu Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 Merkez/ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 4783 - 0372 253 1273 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
   Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 Merkez/ 
ZONGULDAK 

    2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 
19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : ATTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 
Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
Merkez/ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi devrim.utangac@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın 
a) Dosya No : 2243018 
b) İKN : 2022/ 730033 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : 1 kalem (50 adet) 
ç) Teslim Yeri : Yerli istekliler için: TTK Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Ambarıdır. 

    Yabancı istekliler için: Sözleşmede belirtilecek olan 
sipariş şartlarına bağlı olarak uluslararası teslim 
şekillerinin öngördüğü teslim yeri. 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi : 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Salonu 
b) Tarih ve Saati : 05.09.2022 Pazartesi günü, saat: 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1. a) 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 veya sicil 
tasdiknamesi 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 2022 – Sayı : 31905 

 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçekkişi 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, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya İdari 

Şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.9. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 
inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu 
ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge, 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

4.3.  Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyenlerce sunulacak 
yerli malı belgesi. 

5- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
6.1.  Sistemlerde kullanılacak tüm yeraltı üniteleri için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara 

uygunluğunu gösteren ve sunulduğu tarih itibariyle geçerli; 
- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB 

ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve, 
- AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları verilecektir. 
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Sertifikalar, teklifle birlikte verilebileceği gibi malzemelerin tesliminde de sunulabilecektir. 
Sertifikaların uygunluğunun İdare tarafından teyidi ile montaj ve devreye alma işlemleri 
yapılacak, uygun olmaması halinde malzemeler Yükleniciye iade edilecektir. 

6.1.a. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; 
ATEX sertifikalarının sunuluş tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir 
kuruluşça tanzim edilmiş ek bir belge (QAN veya sertifika düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile 
teyit edilecektir. Sertifikaların geçerli olduğunun, düzenleyen kuruluşun resmi web adresinden 
doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı İdareye sunulacak, İdarece 
yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, ATEX sertifikasının geçerliliğini 
gösteren ek belge olarak kabul edilecektir. 

6.1.b. Sertifikalar ve bunların geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.7. 
maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, 
İdari Şartname 7.7.5. maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. Yabancı ülkelerden 
temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.7.4. maddesine uygun olarak sunulacaktır. 

6.2.  Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir. 
6,3.  Bu Şartnamenin 7. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin 

değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz. 
6.4.  Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir 
6.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
8- Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeş) oranında fiyat 

avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için 
teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. Yerli malı 
teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi 
esas alınarak hesaplanacaktır. 

9- Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 
10- Bu ihaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 
11- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

12-Teklifler, ihale (son teklif verme) Tarih ve Saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz 

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (Yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. 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. 

İlan olunur. 8620/1-1 
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MOLET HALAT YUVASI VE SABİTLEME PARÇALARI ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Molet halat yuvası ve sabitleme parçaları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 

Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0 372 259 47 67 - 0 372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

   Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

    2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ibrahim.onder@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a)Dosya No : 2221090 

b) İKN : 2022/729361 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı – Molet Halat Yuvası Ve Sabitleme Parçaları– 

3 Kalem 

ç) Teslim Yeri/ 

   İşin Yapılacağı Yer : TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 

Ambarı / Merkez - ZONGULDAK 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 10.08.2022 Çarşamba günü saat: 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler:  

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
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4.1.1. a) 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 veya sicil tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçekkişi 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, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
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bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler  

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların toplamda en 

düşük olanıdır.  

8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.  

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir.  

10- 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 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

11-Teklifler, ihale (son teklif verme) Tarih ve Saatine TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı 

Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale 

(son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.  

12- Fiyat avantajı uygulanması:  

12.1. Fiyat avantajı uygulanmayacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

16.2. 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.  

17- Diğer hususlar:  

İlan olunur. 8621/1-1 
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MUHTELİF KESİCİ UÇ VE TAKIM ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif kesici uç ve takım temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c)Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 67 - 0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
   Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
    2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ibrahim.onder@ taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2221089 
b) İKN : 2022 / 728416 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Muhtelif kesici uç ve takım - 142 kalem 
ç) Teslim Yeri/  
    İşin Yapılacağı Yer : TTK Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm Şube Müdürlüğü / ZONGULDAK 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarih ve Saati : 22.08.2022 Pazartesi günü saat: 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1. a) 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 veya sicil 
tasdiknamesi 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçekkişi 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, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
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6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. Ancak belirtilen malzeme grupları için ayrı ayrı her grubun toplam fiyatı üzerinden 

değerlendirme yapılacak ve toplam fiyatı en düşük olan en avantajlı teklif kabul edilecektir. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir, ancak istekliler 12, 13, 14, 15, 16, 17, 127, 128, 129, 

130, 131 ve 132. kalemlerdeki malzemelerin tamamına aynı marka ve takım olacak olacak 

şekilde; 50, 51, 52, 119 ve 120. kalemlerdeki malzemelerin tamamına aynı marka ve takım olacak 

şekilde; 68, 69, 100, 101 ve 105. kalemlerdeki malzemelerin tamamına aynı marka ve takım 

olacak şekilde; 135, 136, 140 ve 141. kalemlerdeki malzemelerin tamamına aynı marka ve takım 

olacak şekilde teklifte bulunacaklardır. Aynı marka ve takım olan malzemeler aynı firmaya sipariş 

verileceğinden bu malzemelere kısmi teklif verilemeyecektir. Diğer kalemlerden istenen 

kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif verilecektir. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) Tarih ve Saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması. 

12.1. Bu ihalede fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. 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. 

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 8622/1-1 
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KUYU TRANSFER TESİSİ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kuyu Transfer Tesisi Yedekleri Temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 

Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0 372 259 47 88 - 0 372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

   Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

    2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2222088 

b) İKN : 2022/726154 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Kuyu Transfer Tesisi Yedekleri Temini - 3 

Kalem 

ç) Teslim Yeri/  

   İşin Yapılacağı Yer : TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 

Ambarı / Merkez - ZONGULDAK 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 09.08.2022 Salı günü saat: 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler:  

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 



27 Temmuz 2022 – Sayı : 31905 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 

4.1.1. a) 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 veya sicil tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçekkişi 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, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
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bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler  

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, bu ihalede ekonomik açıdan en 

avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler 

ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kura göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı 

ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek 

değerlendirme yapılacaktır.  

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.  

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir.  

10- 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 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) Tarih ve Saatine TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı 

Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale 

(son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.  

12- Fiyat avantajı uygulanması:  

12.1. Fiyat avantajı uygulanmayacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

16.2. 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.  

17- Diğer hususlar:  

İlan olunur. 8623/1-1 



27 Temmuz 2022 – Sayı : 31905 RESMÎ GAZETE Sayfa : 225 

 

İHALEYE DAVET 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi 
(Kredi No: IBRD-9015) 

Karaman İlinde Yer Alan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği 
Tadilat İşi 

(EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P04) 
1. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Kamu 

Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi” kapsamında kamu binalarında enerji verimliliği 
tadilatlarında kullanılmak üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) finansman 
temin etmiştir. Söz konusu finansman tutarının bir bölümü Karaman İlinde Yer Alan Kamu 
Binalarında Enerji Verimliliği Tadilat İşi (EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P04) kapsamındaki 
ödemeler için kullanılacaktır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü, Karaman İlinde Yer Alan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Tadilat İşi 
dâhilinde aşağıdaki listede verilen binalarda enerji verimliliği onarımının uygulaması (inşaat) işi 
için isteklileri, Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, ulusal rekabetçi ihale 
yöntemiyle kapalı zarf ile tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

Bina Listesi 
Kapalı İnşaat 

Alanı 
Süresi Yeri 

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 55.714,00 m2 12 ay KARAMAN 
Karaman Valiliği 13.308,00 m2 8 ay KARAMAN 
Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 
Müdürlüğü 

  4.481,48 m² 5 ay KARAMAN 

TOPLAM 73.503,48 m²   

3. İhale, Kasım 2020 versiyon tarihli “Dünya Bankası IPF Borçluları için Satın Alma 
Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık 
Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri) ile 15 Ekim 2006’da 
yayınlanan, Ocak 2011’de ve 1 Temmuz 2016’da revize edilen Dünya Bankası’nın “IBRD 
İkrazları, IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Yolsuzluk ve Sahteciliği 
Önleme ve Mücadele Kılavuzu” (Kılavuz) hükümlerinde belirtilen şekilde Teklife Çağrı (RfB) 
yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde 
tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır. 

4. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen 
iletişim kanallarından mesai saatleri içinde daha fazla bilgi alabilir ve ihaleye ilişkin yeterlilik 
şartlarına aşağıdaki internet bağlantısından ulaşılabilirler. 

https://www.kabev.org/ihale-ilanlari/ 
5. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri elektronik ortamda Türkçe olarak hazırlanan ihale 

dokümanlarını, aşağıdaki adrese ve geri ödemesiz 500,00.-TL (Beşyüz Türk Lirası) ödeyerek 
temin edebilirler. İhale doküman bedelinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 
Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Merkez Bankası Ankara Şubesinde bulunan TR 08 0000 1001 
0000 0350 1540 24 numaralı hesabına, açıklamada projenin adı ve ihalenin referans numarası 
olacak şekilde yatırılması gerekmektedir. Bu işlemin dekontu ile aşağıda belirtilen adreslere 
yapılacak yazılı başvuruları sonrasında İhale Dokümanları cd içerisinde iletilecektir. 

6. Tekliflerin en geç veya 07 Eylül 2022 günü saat 15:00’e kadar aşağıda verilen adrese 
teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen 
Teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır ve açılmadan iade edilecektir. Teklifler Yapı İşleri 
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Genel Müdürlüğü’nün aşağıda verilen adresinde Teklif Sahibi temsilcilerinin ve katılmak 
isteyebilecek başka tarafların huzurunda 07 Eylül 2022 tarihinde saat 15:10’da açılacaktır. 

7. Tüm Tekliflerin beraberinde en az teklif bedellerinin %3’ü karşılığı Geçici Teminat 
Mektubu sunulması gerekmektedir. Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren en az 120 takvim 
günü ve teklif eki geçici teminat mektupları ise en az 150 takvim günü süreyle geçerli olmalıdır. 

8. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa tabi değildir. 

9. Yukarıda atıfta bulunulan adres(ler) aşağıda verilmiştir: 
Esra TURAN TOMBAK 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) 
Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı 
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu  
(Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278  
Çankaya / Ankara 
Telefon : + 90 312 480 07 50 
Faks  : +90 312 480 90 40 
E-Posta : ihale.dky@csb.gov.tr 
    8706/1-1 

—— • —— 
BAFRA IRKI ERKEK KUZU SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1- İşletmemiz yetiştirmesi aşağıda cinsi, ırkı, muhammen birim fiyatı ve geçici teminatı 

belirtilen reforme Bafra ırkı Erkek Kuzu 08/08/2022 Pazartesi günü saat 14.00’de İşletmemiz 
Toplantı Salonunda açık artırma suretiyle partiler halinde canlı kilogram üzerinden satılacaktır. 
İhale bu tarihte gerçekleşmediği takdirde 15/08/2022 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. 

2- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat aşağıdaki gibidir. 

Parti 
No 

Cinsi Irkı 
Miktarı 
(Baş) 

Tahmini 
Toplam 

CA 
( ± %25) 

kg 

Muhammen 
Fiyatı 

(TL/kg) 

Muhammen 
Tutar (TL) 

Geçici 
Teminat 
(% 10) 

1 
Reforme 

Erkek Kuzu 
Bafra 200   9.000 45,00   405.000,00   40.500,00 

2 
Reforme 

Erkek Kuzu 
Bafra 200   9.000 45,00   405.000,00   40.500,00 

3 
Reforme 

Erkek Kuzu 
Bafra 200   9.000 45,00   405.000,00   40.500,00 

GENEL TOPLAM 
 

600 27.000  1.215.000,00 121.500,00 

3- Müşteriler teminatlarını yatırmak kaydıyla diledikleri partinin ihalesine katılabilirler. 
4- İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde, (Karanfil Sok. No: 62- 

Bakanlıklar/ANKARA) ve İşletmemizde görülebilir. 
5- İhaleye katılacak istekliler, Kanuni ikametgâh belgesini, Geçici teminat makbuzunu, 

Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduklarını ve halihazırda faaliyette 
olduklarına dair 2021 yılında alınmış belgelerini, Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli 
yetki belgelerini ve imza sirkülerini komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Gerçek kişiler de imza 
sirkülerini ibraz edeceklerdir. 

6- Bu ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
7- İhale ile ilgili geçici teminat işletmemizin T.C. Ziraat Bankası Amasya Şubesi TR 22 

0001 0000 3005 9943 7852 24 nolu hesabına yatırılacak. 
   8636/1-1 
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DEĞER ZİNCİRİ ANALİZLERİNİ YÜRÜTMEK İÇİN DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI 
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden: 
Proje No : P171543 
Başvuru Numarası : CS2-01 
1- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile 

Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için Türkiye’deki 
Suriyeliler için Mali Yardım programı (FRiT) kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama 
aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin 
sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır. 

2- Bu kapsamda “Değer Zinciri Analizlerini Yürütmek İçin Danışmanlık Hizmeti” 
alınacaktır. 

3- Kısa liste için yeterlilik tespitinde firmalarda aşağıda belirtilen nitelikler aranacaktır: 
• Minimum 3 sene araştırma alanında faaliyet göstermiş olması 
• Değer Zinciri Analizi, İhtiyaç Analizi, Saha Araştırmaları, Tarımsal Araştırmalar, vb. 

alanlarda minimum 3 iş bitirmesinin olması 
• Uluslararası Kuruluşlarla Çalışmasının Olması Tercih sebebidir 
• Tarım alanında çalışmalarının olması tercih sebebidir 
• Hali hazırda tarım alanında çalışanlarının olması tercih sebebidir. 
4- Detaylı İş Tanımına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/ 
5- Başvuruların istenilen belgelerle beraber son başvuru tarihi 12.08.2022 saat 18.00’e 

kadar aşağıda belirtilen adrese elden veya postayla ulaştırılması gerekmektedir. 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği Genel Müdürlüğü 
Yukarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Cad. No: 7  
06490 Çankaya ANKARA 
Telefon : +90(312) 216 40 14 
frit@tarimkredi.org.tr 8654/1-1 

—— • —— 
AHŞAP MAKAS TRAVERS ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD 6.Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2022/727869 
1- İdarenin: 
a) Adresi  : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 
c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 
İhale konusu hizmetin  adı ve miktarı: 97,02 m3 Ahşap Makas Travers Satın Alınması 

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. 

2- Tekliflerin TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 
09/08/2022 günü saat 10:00 de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 8575/1-1 
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CONTRACT NOTICE 
CALL FOR TENDER: GENERAL INFORMATION 
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   8577/1-1 
 

—— •• —— 
 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Diyarbakır İli Çüngüş Belediye Başkanlığından: 

İPTAL İLANI 

19.06.2022 tarihli ve 31871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlk Defa Atanmak Üzere 

Memur Alımı ilanı iptal edilmiştir. 

İlan Olunur. 

    8707/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8719/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8719/2/1-1 
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8727/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8703/1-1 
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26.  24. ve 23. 

maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 

Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 

katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını USB taşınabilir belleğe ekleyerek 

Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 

tasdikli doçentlik belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım halinde USB taşınabilir 

belleğe ekleyerek dilekçeyle birlikte ilan tarihinden itibaren Rektörlüğümüze on beş (15) gün 

içinde bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası 

Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan 

Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli 

doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım hâlinde USB taşınabilir belleğe 

ekleyerek dilekçe ile birlikte ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat 

başvurmaları gerekmektedir. 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasının (ç) bendi 

uyarınca Üniversitemizin yabancı dille eğitim veren birimleri için yabancı dil şartı aranmaktadır. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

TIP FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Şartlar 

Tıbbi Biyokimya Profesör 1 
- Tıp Fakültesi mezunu ve Klinik Biyokimya uzmanı olmak, 

- Hematoloji alanında deneyimli olmak. 

Kulak, Burun ve 

Boğaz 

Hastalıkları 

Doçent 1 - Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak. 

Radyoloji Doçent 1 
- Nöroradyoloji, girişimsel nöroradyoloji alanında deneyimli 

olmak. 

Halk Sağlığı Doçent 1 - Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olmak. 

Deri ve Zührevi 

Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 - Deri lenfomaları alanında deneyimli olmak. 
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ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Şartlar 

Biyokimya Doçent 1 - Tıbbi Biyokimya doçenti olmak. 

Farmakognozi Doçent 2 

- Farmakognozi doçenti olmak, 

- Bitki kimyası alanında ve in vitro sindirim simülasyonu 

alanında deneyimli olmak 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Bölüm 
Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Şartlar 

Hemşirelik 

(İngilizce) 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora 

yapmış olmak. 

 

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Bölüm 
Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Şartlar 

Moleküler Biyoloji 

ve 

Genetik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans ve doktora 

derecesine sahip olmak. 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Bölüm 
Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Şartlar 

Psikoloji Profesör 1 
- Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji alanında doçent 

olmak. 

Psikoloji  

(İngilizce) 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 - Uygulamalı/Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. 

 

BAŞVURU ADRESİ: 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir-İSTANBUL 

Tel: 0216 500 44 44 

 8487/1-1 
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Batman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Üniversitemiz ile bağlı işyerleri emrinde istihdam 
edilmek üzere aşağıda belirlenen; 

1. Ek-1 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 21 adet boş pozisyona Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2/b kapsamında yazılı ve/veya sözlü sınav 
yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;  

2. Ek-2 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 1 adet boş pozisyona Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2/c kapsamında yapılacak yazılı sınav 
başarısı sırasına göre, sözleşmeli personel alınacaktır. 

 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 

zorunludur. 
2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile 3 Haziran 2022 

tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 
Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 
araştırması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak. 

3. lisans mezunları için 2020-KPSS P3, ön lisans mezunları için 2020-KPSS P93, 
ortaöğretim mezunları 2020-KPSS P94 puanına sahip olmak. 

4. Erkek Adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 
5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. 
6. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 
İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER 

Ek:1 

İLAN NO POZİSYON ADET ÖĞRENİM ARANILAN ŞARTLAR 

2022-5 

Mühendis 

(Gıda Mühendisi) 

(Erkek-Kadın) 

1 Lisans 

1-Fakültelerin Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 

2-KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.  

3-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. 

2022-6 
Mimar 

(Erkek-Kadın) 
1 Lisans 

1-Yükseköğretim Kurumlarının Mimarlık lisans programından mezun 

olmak. 

2-KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

3-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.  

2022/7 

Koruma ve 

Güvenlik Görevlisi 

(Erkek) 

8 Ön Lisans 

1-En az Ön Lisans mezunu olmak. 

2-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 

10.maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

3-5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile 

tamamlamış olmak. 

4-Valilik tarafından düzenlenen son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik 

süresi dolmamış Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. 

5-170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 

rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. 

(Örneğin: boy uzunluğu 170 cm ise en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-

13=57 kg olmalıdır.) 

6-KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.  

7-Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.  

8-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda 

çalışmasına engel durumu olmamak, 

9-Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde ilçeler dâhil 

çalıştırılacaktır. 
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2022-8 

Tekniker            

(Aşçı)  

(Erkek) 

2 Ön Lisans 

1-Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme 

Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek 

İşletmeciliği programlarının birinden ön lisans mezunu olmak.  

2-Alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olup bunu Sosyal Güvenlik prim 

dökümü ile belgelemek.  

3-KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

4-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. 

5-Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde ilçeler dâhil 

çalıştırılacaktır. 

2022/9 

Teknisyen          

(Aşçı Yardımcısı) 

(Erkek) 

2 
Lise veya 

Dengi 

1-Ortaöğretim kurumlarının aşçılık, yiyecek içecek veya mutfak 

bölümlerinin birinden mezun olmak.  

2-Alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olup bunu Sosyal Güvenlik prim 

dökümü ile belgelemek.  

3-KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

4-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. 

5-Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde ilçeler dâhil 

çalıştırılacaktır. 

2022/10 

Destek Personeli 

(Temizlik 

Görevlisi) 

(Erkek) 

7 
Lise veya 

Dengi 

1-En az orta öğretim (Lise veya dengi meslek lisesi) mezunu olmak, 

2-KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.  

3-Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. 

4-Bahçe işleri, çevre düzenleme işleri ve temizlik işlerini devamlı 

yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 

bulunmamak.  

5-Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde (ilçeler dâhil) bahçe 

bakımı, çevre düzenleme, taşıma işleri ve temizlik işlerinde 

çalıştırılacaktır. 

Ek:2 

İLAN NO POZİSYON ADET ÖĞRENİM ARANILAN ŞARTLAR 

2022-11 
Programcı 

(Erkek-Kadın) 
1 Lisans 

1-Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya 

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden 

mezun olmak. 

2-KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.  

3-Yabancı Dil Sınavından (YDS) (D) seviyesinde veya eşdeğerliği 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen 

sınavlardan bu seviye muadili puan almış olmaları zorunlu olup 

yabancı dil puanların geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihinden 

itibaren beş yıldır.  

4-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. 

BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
BAŞVURU TAKVİMİ 

İlan Yayım Tarihi  27.07.2022 

Başvuru Başlangıç Tarihi  27.07.2022 

Son Başvuru Tarihi  10.08.2022 (Mesai Bitimi) 

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi  26.08.2022 

Ön Değerlendirme Sonucuna İtiraz  26.08.2022-02.09.2022 

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi  09.09.2022 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://batman.edu.tr/Birimler/personel  

Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
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BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

1. Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri 

eksiksiz şekilde bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz 

Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri 

gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen 

gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir 

2. Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATI 

RAMAN KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI” adresine 

evraklarını gönderecektir. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://batman.edu.tr/Birimler/personel 

sayfasından temin edilecektir.) 

2. 2020 KPSS Sonuç Belgesi,  

3. Fotoğraf 1 (bir) adet (Başvuru formuna yapıştırılacaktır) 

4. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

5. Deneyim Belgesi (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı ilanına başvuran adaylar için - Görev 

yapılan kamu kurum/ kuruluş veya özel firmalardan alınacaktır.) 

6. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devletten alınan karekodlu 

belgeler kabul edilir.)   

7. Yabancı Dil Belgesi (Programcı pozisyonuna başvuran adaylar getirecek), 

8. Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.) 

9. Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

10. Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda belirtilen belgeler.  

12. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla koruma ve güvenlik görevlisi 

pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmî veya özel sağlık 

kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden 

kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.) 

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek Madde 2/c uyarınca Ek:2 

tabloda yer alan pozisyon için KPSS 2020 sınavı KPSS P3 puan türü dikkate alınarak başvuru 

şartlarını sağlayan en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralama sonucu adaylardan ilk 

10 kişi; PROGRAMCI pozisyonu için yazılı sınava tabi tutulacaktır. 

2. Programcı pozisyonu için sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınav konuları ve 

tarihine ilişkin hususlar Ön değerlendirme sonuçlarının ilan edileceği tarihte 

(https://batman.edu.tr/Birimler/personel) sayfasında yayımlanacaktır  

3. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

4. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 

1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına 

aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 

içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu 
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kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü 

gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi 

atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.) 

5. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı 

almamaları gerekmektedir. 

6. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet 

etmek zorundadır. 

7. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme 

yapma hakkına sahiptir. 

8. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 

onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir. 

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslar çerçevesinde, Ek-1 tabloda belirtilen pozisyonlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylar 

arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav 

yapılmaksızın, yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

2. Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak 

suretiyle (Programcı Unvanı Hariç) adayların isim listesi https://batman.edu.tr/Birimler/personel 

adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, 

bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan 

sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, Asıl 

olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları 

taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.  

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslar çerçevesinde, Ek-2 tabloda belirtilen pozisyon için genel ve özel şartları taşıyan adaylar 

arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yazılı sınav yapılmak suretiyle 

yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

4. KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 

başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki 

tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia 

edemeyecektir. 

6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca 

bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

7. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup 

kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.  

8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

 8611/1-1 



Sayfa : 246 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 2022 – Sayı : 31905 

 

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

22.07.2022 tarihli ve 31900 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Ticari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi ilanlarımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL/ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM 

DALI 

UNVAN 
KADRO 

SAYISI 
AÇIKLAMA 

TİCARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

Arş. 

Gör. 
2 

Üniversitelerin Bilgisayar 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 

Bilişim Bölümleri, Yönetim Bilişim 

Sistemleri veya Enformatik 

bölümlerinin birinden lisans mezunu 

olmak. Ankara’daki üniversitelerden 

birinde aynı alanlardan birinde tezli 

yüksek lisans veya doktora 

programında kayıtlı olmak.* 

Uluslararası 

Finans ve 

Bankacılık 

Arş. 

Gör. 
1 

Lisans eğitimini İktisat alanında 

tamamlamış olmak. Ankara’daki 

üniversitelerden birinde İktisat veya 

Ekonometri alanlarında tezli yüksek 

lisans veya Doktora programına kayıtlı 

olmak.* 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finansman 

Arş. 

Gör. 
1 

Üniversitelerin İktisadi ve İdari 

Bilimler veya Hukuk Fakültelerinden 

lisans mezunu olmak, Ankara’daki 

üniversitelerden birinde İşletme, İnsan 

Kaynakları Yönetimi veya Pazarlama 

alanlarından birinde tezli yüksek lisans 

programına kayıtlı olmak.* 

* ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

50/d maddesi uyarınca yapılacaktır. 

İlan Olunur. 8705/1-1 
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Hakkari İli Yüksekova Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Hakkari ili Yüksekova Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair 

Sınav ve Atama Yönetmeliği’nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, 

nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş 

kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 Mühendis T.H 8 1 

-Lisans düzeyinde eğitim 

veren fakültelerin İnşaat 

Mühendisliği 

Bölümünden mezun 

olmak. 

-En az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek/Kadın P3 

En az 

70 

puan 

2 Mühendis T.H 8 1 

-Lisans düzeyinde eğitim 

veren fakültelerin Çevre 

Mühendisliği 

Bölümünden mezun 

olmak. 

-En az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek/Kadın P3 

En az 

70 

puan 

3 Mühendis T.H 8 1 

-Lisans düzeyinde eğitim 

veren fakültelerin 

Makine Mühendisliği 

Bölümünden mezun 

olmak. 

-En az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek/Kadın P3 

En az 

70 

puan 

4 Mühendis T.H 8 1 

-Lisans düzeyinde eğitim 

veren fakültelerin 

Elektrik veya Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümünden mezun 

olmak. 

-En az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek/Kadın P3 

En az 

70 

puan 
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BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 

Yüksekova Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları 

gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

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

bulunmamak, 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 

a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 

kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru sırasında; 

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.yuksekova.bel.tr resmi internet 

adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 

 

a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir.) 

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 

e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
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f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

g) 2 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 

h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir.) 

i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı 

yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.) 

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 

başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyemize ibraz 

edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 24.08.2022 - 26.08.2022 

tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Esenyurt 

Mahallesi İpekyolu Caddesi No: 266/A Yüksekova/HAKKARİ adresine müracaatlarını 

yapabileceklerdir. 

a) Elektronik ortamda belediyemiz insankaynaklari@yuksekova.bel.tr e-posta adresine 

gönderilecektir. 

b) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu Yüksekova Belediyesi (Esenyurt Mahallesi 

İpekyolu Caddesi No: 266/A Yüksekova/HAKKARİ) adresine gönderilebilecektir. (Geciken 

postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

d) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

1) Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 

suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 

atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır. 

2) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 

çağrılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve zamanı 

başvurularının değerlendirilmesine müteakip 31/08/2022 tarihinde belediyemizin 

https://www.yuksekova.bel.tr/ resmi internet sayfasından ve Belediyemiz ilan panosunda ilan 

edilecektir. 

3) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 

adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" posta yolu ile 

gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

4) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

5) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 

adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 

sorumluluğundadır. 

6) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 

ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır. 
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6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

Sözlü sınav 07/09/2022 tarihinde Esenyurt Mahallesi İpekyolu Caddesi No: 266/A 

Yüksekova/Hakkari adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır. Sözlü sınav, aynı 

gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 

mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sınav Konuları: 

Sözlü Sınav; 

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

4. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki 

ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 

Sınavda değerlendirme; 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro 

unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere 

toplamada 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince 

verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. 

b) Adayların atamaya esas başarı puanı: belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 

adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 

öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

Belediyenin https://www.yuksekova.bel.tr/ internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara 

ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 

gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 8587/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından: 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI) NAM VE  

HESABINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE (SBÜ)  
ÖĞRENİM GÖRECEK ADAYLARIN BAŞVURU  

ESASLARI HAKKINDA DUYURU 
1. GENEL BİLGİLER: 
a. Jandarma Genel Komutanlığının (J.Gn.K.lığı) muvazzaf tabip, diş tabibi subay ve 

sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM 
Yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) (Ankara) İçişleri Bakanlığı 
(J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci temin edilecektir. Bu kapsamda 
J.Gn.K.lığına;  

(1) Muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 33 
[(30)’u erkek, (3)’ü kadın] öğrenci,  

(2) Muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği 
Fakültesine 2 (erkek) öğrenci, 

(3) Muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Sağlık Meslek 
Yüksekokuluna 40 [(39)’u erkek, (1)’i kadın] öğrenci temin edilecektir. 

(4) 2022 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yüksek Öğretim Programları ve 
Kontenjanları Kılavuzunda belirlenen okul birincisi kontenjanından ÖSYM tarafından 
yerleştirilen adaylar bu kontenjana ilave olarak değerlendirilecektir. 

b. Temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve 
www.sbu.edu.tr adreslerinde yer alan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık 
Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu”nda 
belirtilmiştir. 

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:  
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak 

durumda olmak, 
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 

2022) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2001 ve sonrası doğumlular 
başvuru yapabilecektir. (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş 
düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında 
kontrol edilecektir.)] 

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, 
d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, 
e. www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr internet adreslerinde 

yayımlanan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde 
(SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu”nda belirtilmiş olan başvuru 
şartlarını taşımak.  

3. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ : 
a. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin Merkez 

Komutanlığı;  Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı İncek/Çankaya/ANKARA 
TEL : (0312) 464 4836  
Faks: (0312) 464 4848 
b. Resmi İnternet Adresleri: 
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr 
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr 
 8625/1-1 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Yarışmanın Adı 
Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması  
Yarışmanın Şekli ve Türü 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 
Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, fikir yarışmasıdır. 

Yarışmanın Yeri ve Konusu 
Yarışma alanı İstanbul ili Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir ve Arnavutköy 

ilçeleri içinde yer alan Küçükçekmece lagünü havzasıdır. 
Yarışmanın konusu Küçükçekmece lagünü havzası ve kentsel etkileşim bölgesinin tanımlanan 

ilkeler çerçevesinde yeniden ele alan tasarım fikir projesinin hazırlanmasıdır. 
Yarışmaya Katılma Koşulları 
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Yarışmaya 

bireysel veya ekip olarak katılınabilir. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına 
uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak 
üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların 
her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir: 
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve T.C. Kimlik Numarası sahibi olmak ve 1 Ocak 2004 

tarihinden önce doğmuş olmak.  
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bu kişilerin 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. 
•Şartname alıp, yarışmanın web adresinden kayıt yaptırmak (Ekip olarak katılanlardan, 

müelliflerden bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). 
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 
Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) şartname bedeli ödeyerek 

yarışmanın web adresindeki kayıt bölümünden (konkur.istanbul/kucukcekmece/kayit) kayıt 
yaptıracaklardır.  

Yarışma şartname bedelinin “KUCUKCEKMECE, 99010 EDTS, TC 
XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile 
yatırılacaktır. Bu dekont yarışmanın web adresindeki kayıt bölümüne ek olarak yüklenecektir.  

Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi “ olarak 
belirtilen gündür. 

Yukarıdaki şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış 
sayılır. 

Yarışma Takvimi  
• Yarışmanın İlanı : 27 Temmuz 2022, Çarşamba 
• Soru Sormak için Son Tarih : 18 Ağustos 2022, Perşembe, 23.59 GMT+3 
• Soruların Yanıtlarının İlanı : 22 Ağustos 2022, Pazartesi 
• Projelerin Son Teslim Tarihi : 17 Ekim 2022, Pazartesi, 23.59 GMT+3 
• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 22 Ekim 2022, Cumartesi 
• Kolokyum ve Ödül Töreni : 5 Kasım 2022, Cumartesi  
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Jüri Üyeleri 
Danışman Jüri Üyeleri 
• Arif Gürkan ALPAY, İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
• Yasin Çağatay SEÇKİN, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı 
• Meriç ALBAY, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, Deniz ve İçsu Kaynakları 

Yönetimi Öğretim Üyesi 
• Şengül AYDINGÜN, Bathonea Antik Liman Kenti Kazı Başkanı 
• Doğanay TOLUNAY, Orman Mühendisi 
Asli Jüri Üyeleri 
• Ömer Selçuk BAZ, Mimar 
• Meltem ERDEM KAYA, Peyzaj Mimarı (Jüri Başkanı) 
• Süreyya İSFENDİYAROĞLU, Doğa Bilimci 
• Nüket SİVRİ, Deniz Bilimci  
• Azime TEZER, Şehir Plancısı 
Yedek Jüri Üyeleri  
• Elif ÇELİK TANGÖR, Mimar  
• Eda EKİM YILMAZ, Peyzaj Mimarı 
• Emrah ÇORAMAN, Doğa Bilimci 
Raportörler 
• Mutlu BAŞVER, Peyzaj Mimarı 
• Başak ÇELİK, Mimar 
• Hadiye Nur ERK, Çevre Mühendisi 
Raportör Yardımcıları 
• Zühal ATALAY, Çevre Mühendisi 
• Halenur Hande BABACAN, Orman Mühendisi 
• Salime Benan KAYA, Şehir Plancısı 
Ödüller 
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, aşağıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net 
olarak ödenecektir. Ödemeler ekip temsilcisine yapılacaktır. Ödenecek net tutarlardan damga 
vergisi kesilecektir.  

• Eşdeğer Ödül : 120.000 TL (3 adet) 
• Eşdeğer Mansiyon : 60.000 TL (3 adet) 
Şartname ve Eklerinin Temini 
Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) şartname bedeli ödeyerek 

yarışmanın web adresindeki kayıt bölümünden (konkur.istanbul/kucukcekmece/kayit) kayıt 
yaptıracaklardır.  

Banka hesap bilgisi : Şubeden yapılacak ödemeler; 
ING ve Denizbank şubelerinden 99010 EDTS koduyla 
Havale, EFT veya FAST ile yapılacak ödemeler; 
ING, TR47 0009 9004 5746 4000 100008, 99010 EDTS koduyla 
Denizbank, TR64 0013 4000 0032 0927 300036, 99010 EDTS koduyla 
(Banka alıcı adının gerektiği durumlarda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” kullanılabilir.) 
Yer Görme 
Bu yarışmada yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından tavsiye edilmektedir.  
İdarenin İletişim Bilgileri 
Yarışmayı Açan Kurum : İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı 
Adres : İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası, 
  Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü 
  Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1  
  34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL 
E-posta : kucukcekmece@konkur.istanbul 
Web adresi : konkur.istanbul/ kucukcekmece 
 8728/1-1 
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İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve “İstanbul 
Topkapı Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” (Eski ismi ile Ayvansaray 
Üniversitesi) uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi 
tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış 
olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. 
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. 

PROFESÖR KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvurdukları Anabilim Dalını belirten 

dilekçe. 
2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi. 
3- Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisi 
4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması 

zorunludur.) 
6- Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora mezuniyet ve doçentlik belgesi 

(Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet 
belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.) 

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf) 
8- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı 

“Resmi Kuruma” hitaben alınan belge) 
9- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti. 
10- Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan 

alacakları onaylı hizmet belgesi. 
11- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve PDF formatında 6 

adet USB flash bellek. 
12- Üniversitemiz web sayfasında yer alan İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik 

Yükseltme ve Atama Esasları (Eski ismi ile Ayvansaray Üniversitesi) uyarınca adayların bilimsel 
çalışmalarına ait puanlama tablosunu hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir. 

13- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eş değerliği kabul edilen bir Yabancı 
Dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 85) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak 
olan Profesör kadroları için geçerlidir.) 

DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe. 
2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi. 
3- Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi, 
4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması 

zorunludur.) 
6- Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora ve doçentlik mezuniyet belgesi 

(Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet 
belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.) 
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7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf) 
8- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet 

çıktısı“Resmi Kuruma” hitaben alınan belge) 
9- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti. 
10- Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan 

alacakları onaylı hizmet belgesi. 
11- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve PDF formatında 4 

adet USB flash bellek veya CD 
12- Üniversitemiz web sayfasında yer alan İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik 

Yükseltme ve Atama Esasları (Eski ismi ile Ayvansaray Üniversitesi) uyarınca adayların bilimsel 
çalışmalarına ait puanlama tablosunu hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir 

13- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı 
Dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 85) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak 
olan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için geçerlidir.) 

 

Birimi 
Bölüm/Anabilim Dalı/ 

Program 
Unvanı Adedi Özel Şartlar 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi Profesör 1 
“Çalışma Ekonomisi” alanında doçentliğini almış 

olmak. 

Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

“İşletme Yönetimi”, “Ekonomi”, “Halkla İlişkiler”, 

“İletişim”, “Yeni Medya”, “Uluslararası İlişkiler” 

alanlarının birinden doktora yapmış olmak. 

Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım 
Doçent 1 

“İşletme Yönetimi”, “Ekonomi”, “Halkla İlişkiler”, 

“İletişim”, “Yeni Medya”, “Uluslararası İlişkiler” 

alanlarının birinden doçentliğini almış olmak. 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 
Doçent 1 

“Yönetim Bilişim Sitemleri”, “Bilgisayar 

Mühendisliği”, “Endüstri Mühendisliği” alanlarının 

birinden doçentliğini almış olmak. 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

“Yönetim Bilişim Sitemleri”, “Bilgisayar 

Mühendisliği”, “Endüstri Mühendisliği” alanlarının

birinden doktorasını yapmış olmak. 

Havacılık Yönetimi 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

“Uçak ve Uzay Mühendisliği”, “Uçak Mühendisliği” 

alanlarının birinden doktora yapmış olmak. 

Havacılık Yönetimi 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

“İktisat”, “İşletme”, “Ekonomi”, “Maliye” ” 

alanlarının birinden doktorasını yapmış olmak. 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 

(İngilizce) 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

"İngiliz Dili Eğitimi”, “İngilizce Öğretmenliği”, 

“Amerikan Kültürü ve Edebiyatı”, “İngiliz-Amerikan 

Dilbilimi” alanlarının birinden doktora yapmış olmak. 

Psikoloji (Türkçe) Profesör 1 
Doçentliğini “Psikoloji” veya “Ruh ve Sinir 

Hastalıkları” alanında almış olmak. 

Psikoloji (Türkçe) 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 “Klinik Psikoloji” alanında doktora yapmış olmak. 

Psikoloji (İngilizce) 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 “Psikoloji” alanında doktora yapmış olmak. 

Psikoloji (İngilizce) Profesör 1 
Doçentliğini “Psikoloji” veya “Ruh ve Sinir 

Hastalıkları” alanında almış olmak. 
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Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Görsel İletişim Tasarımı 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

“Görsel İletişim Tasarımı”, “İletişim Tasarımı”, “Sanat 

ve Tasarım”, “Grafik Tasarımı” alanlarının birinden 

doktora veya sanatta yeterliliğini yapmış olmak. 

Çizgi Film ve Animasyon Doçent 1 

“Çizgi Film ve Animasyon”, “Grafik Tasarımı”, 

“Görsel İletişim Tasarımı”, “Film Tasarımı”, “Radyo, 

Sinema ve Televizyon”, “İletişim Tasarımı” 

alanlarının birinden doçentliğini almış olmak. 

Çizgi Film ve Animasyon
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

“Çizgi Film ve Animasyon”, “Grafik Tasarımı”, 

“Görsel İletişim Tasarımı”, “Film Tasarımı”, 

“Radyo,Sinema ve Televizyon”, “İletişim 

Tasarımı” alanlarının birinden lisans mezun olup, 

ilgili alanların birinden doktora veya sanatta 

yeterliliğini almış olmak, ilgili alanlarda çalışmalar 

yapmış olmak ve bu çalışmaları belgelendirmek. 

Dijital Oyun Tasarımı Doçent 1 

Yüksek lisans ve doktorasını “Grafik”, “Grafik 

Tasarımı” alanlarının birinden yapmış olmak, 

doçentliğini “Tasarım” alanında almış olmak. 

Grafik Tasarımı Profesör 1 

“Grafik Tasarımı”, “Grafik”, “Görsel İletişim 

Tasarımı”, “Sanat” veya “Tasarım” alanlarının birinden 

doçentliğini almış olmak, bu alanlarda çalışmalar 

yapmış olmak ve bu çalışmaları belgelendirmek. 

Grafik Tasarımı Doçent 1 

“Grafik Tasarımı”, “Grafik”, “Görsel İletişim 

Tasarımı”, “Sanat ve Tasarım” alanlarının birinden 

doçentliğini almış olmak , bu alanlarda çalışmalar 

yapmış olmak ve bu çalışmaları belgelendirmek 

Grafik Tasarımı 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

“Grafik Tasarımı”, “Grafik”, “Görsel İletişim 

Tasarımı”, “Sanat ve Tasarım” alanlarından lisans 

mezunu olup, aynı alanların birinden doktora veya 

sanatta yeterliliğini yapmış olmak ve ilgili 

alanlarlarda çalışmalar yapmış olmak. 

Grafik Tasarımı 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans ve yüksek lisansını “Resim” alanında yapmış 

olmak, aynı alanda doktora veya sanatta yeterliliğini 

almış olmak. 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı 
Profesör 1 

Lisans, yüksek lisans ve doktora/ sanatta 

yeterliliğini “Mimarlık” veya “İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı” alanlarının birinden yapmış 

olmak, doçentliğini “Mimarlık”, “İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı” alanlarının birinden almış olmak 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 

Lisans ve yüksek lisansını “Mimarlık”, “İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı” alanlarının birinden yapmış olmak, 

“Mimarlık”, “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” alanların 

birinden doktora veya sanatta yeterliliğini almış olmak.
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Mimarlık Profesör 1 

Lisans, yüksek lisans, ve doktora /sanatta 

yeterliliğini “Mimarlık” alanında yapmış olmak, 

doçentliğini “Mimarlık” alanında almış olmak. 

Mimarlık 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını /sanatta 

yeterliliğini “Mimarlık” alanında yapmış olmak 

Tekstil ve Moda Tasarımı Doçent 1 

 “Plastik Sanatlar” alanında doçentliğini almış olmak ve 

“Moda ve Tekstil” alanında Yükseköğrenim 

kurumlarında en az 3 yıl ders vermiş olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük Eğitimi 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

 “Antrenörlük Eğitimi” bölümü lisans mezunu olup, 

“Beden Eğitimi ve Spor” alanında doktora yapmış 

olmak. 

Rekreasyon 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

“Rekreasyon” bölümü lisans mezunu olup, “Beden 

Eğitimi ve Spor” alanında doktora yapmış olmak. 

Spor Yöneticiliği 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

 “Beden Eğitimi ve Spor” alanında doktora yapmış 

olmak. 

Spor Yöneticiliği Profesör 1 
“Beden Eğitimi ve Spor” alanında doçentliğini 

almış olmak. 

Spor Yöneticiliği Doçent 1 
“Beden Eğitimi ve Spor” alanında doçentliğini 

almış olmak. 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri 
Profesör 1 

“Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi” alanında 

doçentliğini almış olmak. 

Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 “Radyoloji” alanında uzmanlığını almış olmak. 

Diş Protez Teknolojisi 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

“Diş Hekimliği” fakültesi mezunu olup, “Protetik Diş 

Tedavisi” alanında doktora yapmış olmak. 

Ameliyathane Hizmetleri
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

“Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi” alanında 

uzmanlığını almış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Doktor Öğretim Üyesi Başvuruları için : 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/ Balat Yerleşkesi  

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/ Kazlıçeşme Yerleşkesi  

Mühendislik Fakültesi/ Kazlıçeşme Yerleşkesi 

Spor Bilimleri Fakültesi/Levent Yerleşkesi 

Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/Kazlıçeşme Yerleşkesi 

Profesör ve Doçent Başvuruları için : 

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı / Kazlıçeşme Yerleşkesi Başvurular posta yolu ile ya 

da şahsen yapılacaktır. 

BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ : 27.07.2022 

SON BAŞVURU TARİHİ : 11.08.2022 

 8578/1/1-1 
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İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 

Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi 

ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

48.maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış 

olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte adayların şahsen ve posta yoluyla 

başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten 

itibaren 15 (on beş) gündür. 

Birimi 
Bölüm/Anabilim 

Dalı/Programı 
Unvanı Adedi Özel Şartlar 

ALES

Puanı

YDS 

(Eşdeğer 

Puan 

Şartı) 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Grafik Tasarımı Arş.Gör. 1 

“Grafik Tasarımı”, “Grafik”, “Tasarım” 

alanlarının birinden lisans mezunu olup, 

alanında tezli yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

70 50 

Görsel İletişim 

Tasarımı 
Arş.Gör. 1 

“Görsel İletişim Tasarımı”, “İletişim Tasarımı”, 

“İnteraktif Medya Tasarımı”, “Çizgi Film ve 

Animasyon”, “Grafik Tasarımı” bölümlerinin 

birinden lisans mezunu olup, belirtilen alanların 

birinden tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta 

yeterlik yapıyor olmak. 

70 50 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve 

Tanırım 
Arş.Gör. 1 

“Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla İlişkiler 

ve Reklamcılık” alanlarının birinden lisans 

mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

70 50 

Psikoloji Arş.Gör. 2 
“Psikoloji” lisans mezunu olup, ilgili alanda 

tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 
70 50 

Psikoloji 

(İngilizce) 
Arş.Gör. 2 

“Psikoloji” lisans mezunu olup, ilgili alanda 

tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 
70 85 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 

(İngilizce) 

Arş.Gör. 1 

“İngiliz Dili ve Edebiyatı” veya “Amerikan Dili 

Edebiyatı” lisans bölümlerinin birinden mezun 

olup ilgili alanda tezli yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

70 85 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 
Arş.Gör. 1 

“Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği”, 

“Bilişim Sistemleri Mühendisliği”, “Bilgisayar 

Öğretmenliği”, “Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği”, 

“Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği,“Bilgisayar 

Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri”, “Yönetim Bilişim 

Sistemleri” Bölümlerinin birinden lisans mezunu olup 

bu alanlardan birinden tezli yüksek lisans veya 

doktorasını yapıyor olmak. 

70 50 
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Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi 
Arş.Gör. 1 

“Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümü 

lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek 

lisans veya doktora yapıyor olmak. 

70 50 

Rektörlük  Yabancı Diller 
Öğr. 

Gör. 
3 

“İngilizce Öğretmenliği”, “İngiliz Dili ve 

Edebiyatı”, “Amerikan Kültürü ve Edebiyatı”, 

“İngilizce Dilbilim”, “İngilizce Çeviribilim” veya 

“İngilizce Mütercim Tercümanlık” bölümlerinin 

birinden mezun olup, tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

70 85 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Anestezi 
Öğr. 

Gör. 
1 

“Hemşirelik” lisans mezunu olup, tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 
70 - 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Öğr. 

Gör. 
1 

“Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği”, 

“Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği”, “Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği”, “Bilgisayar Öğretmenliği”, 

“Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği”, “Bilgisayar 

Sistemleri Öğretmenliği”, “Bilgisayar Teknolojisi ve 

Bilişim Sistemleri”, “Bilgisayar ve Öğretim/Eğitim 

Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar”, 

“Bilgisayar Bilimleri”, “Yönetim Bilişim Sistemleri” 

Bölümlerinin birisinden lisans mezunu olup, tezli 

yüksek lisans yapmış olmak 

70 - 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Öğr. 

Gör. 
1 

“Matematik” lisans mezunu olup, “Pazarlama 

İletişimi” alanında yüksek lisans yapmış olmak

ve e-ticaret, e-sertifika, e-öğrenme alanlarında 

tecrübe sahibi olmak. 

70 - 

Çocuk Gelişimi 
Öğr. 

Gör. 
1 

“Okul Öncesi Öğretmenliği” veya “Çocuk 

Gelişimi” lisans mezunu olup, tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

70 - 

Dış Ticaret 
Öğr. 

Gör. 
1 

“Kamu Yönetimi” lisans mezunu olup, “Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler” alanında yüksek 

lisans yapmış olmak. 

70 - 

Grafik Tasarımı 

(İngilizce) 

Öğr. 

Gör. 
1 

“Grafik Tasarımı”, “Görsel İletişim”, “Grafik” 

“Görsel Sanatlar” bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olup, tezli yüksek lisansını yapmış 

olmak. 

70 85 

İlk ve Acil Yardım 
Öğr. 

Gör. 
1 

“Hemşirelik” lisans mezunu olup, tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 
70 - 

Uçak Teknolojisi 
Öğr. 

Gör. 
1 

“Uçak Mühendisliği”, “Uçak, Gövde ve Motor” 

alanlarından birinden lisans 

mezunu olup, tezli yüksek lisansını 

yapmış olmak. 

70 - 
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ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN 

BELGELER 

1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe. 

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

3- Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi 

4- İki Adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması 

zorunludur.) 

6- Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet ve Uzmanlık/Doktora belgesi (Diplomanın 

aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet 

çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.) 

7- Lisans transkript belgesinin okul onaylı aslı ya da fotokopisi. 

8- ALES Sonuç Belgesi (ALES’den muaf olanlar için zorunlu değildir. Kontrol Kodu ve 

Doğrulama Kodu yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.) 

9- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 

10- Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul 

edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge) 

11- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf) 

12- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı 

“Resmi Kuruma” hitaben alınan belge) 

13- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya imzalı onaylı sureti 

14- SGK Hizmet Dökümü. 

SINAV TAKVİMİ 

İlan Tarihi : 27.07.2022 

Son Başvuru Tarihi : 11.08.2022 

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 16.08.2022 

Giriş Sınavı Tarihi : 18.08.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 22.08.2022 

BAŞVURU ADRESİ: 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Balat Yerleşkesi  

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi 

Mühendislik Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi 

Spor Bilimleri Fakültesi/Levent Yerleşkesi  

Plato Meslek Yüksekokulu/Kazlıçeşme Yerleşkesi  

Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır. 

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.topkapi.edu.tr 

 8578/2/1-1 
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen 

akademik birimine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır. 

PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR KADRO SAYISI KADRO UNVANI 
ALES PUAN ŞARTI /  

TÜRÜ 

YDS / 

EŞDEĞERİ 

Çocuk Gelişimi 

Çocuk Gelişimi bölümü 

lisans mezunu olmak. 

Alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. EA:70 - 

Duyuru Başlama Tarihi : 27.07.2022 

Son Başvuru Tarihi : 10.08.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 12.08.2022 

Sınav Giriş Tarihi : 15.08.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi  : 17.08.2022 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr 

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu. 

Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi) : Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. 

Sok. No: 2 Maslak / İSTANBUL 

İSTENİLEN BELGELER: 

1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 

2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 

3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv) 

4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden 

Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği) 

5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği 

6. ALES Sonuç Belgesi 

7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi 

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

9. 2 Adet Fotoğraf 

10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge 

11. Adli Sicil Kaydı 

NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 

(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna 

kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması 

yeterlidir. 

    8635/1-1 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine 

Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi 

alınacaktır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları yukarıda belirtilen Uygulama 

Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek 

ilanda belirtilen bilimsel nitelik şartları dışında başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen 

adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve 

Uygulama Esaslarına ksu.edu.tr/Default.aspx?Sld=8132 web adresinden (Üniversitemiz Genel 

Sekreterlik web sayfasından yönergeler başlığı altından) erişim sağlanabilir. 

Başvuran adaylarda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL), YDS sınavından 

ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından, Çalışma alanı bir yabancı dille sınırlı olan 

bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil 

sınavından Profesör ve Doçentler için en az 60 (altmış) Dr. Öğretim Üyeleri için en az 55 (elli 

beş) puan veya muadili bir puan almış olmak şartı aranır. 

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim 

Üyesi kadrosuna başvurular ise ilgili akademik birimlere şahsen yapılacaktır. Başvuruda bulunan 

öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Profesörler, 

Doçent kadrosuna, Doçentler de Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edemezler. Başvurular 

şahsen olup, Posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine ve başvuru formu ekinde 

Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre 

hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir. 

2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında 

başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

İlanımız Üniversitemiz (www.ksu.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut 

olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 

gündür. 

Başvurularda esas alınacak tablolara personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7582 web 

adresinden erişim sağlanacaktır. 

Başvuruların; www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru Formu ekinde ; 

1) Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu, 

2) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik / Doçentlik Belgesi 

onaylı sureti,  

3) Yabancı Dil Sonuç Belgesi, 

4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 

5) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi, 

6) 1 Adet Fotoğraf, 

7) Sabıka Kaydı ile birlikte yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki 

tüm belgeleri içeren; Profesör kadrosu için 6, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet 

PDF formatında hazırlanmış CD ile birlikte şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 
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BİRİMİ UNVANI K/D ADET NİTELİĞİ 
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
Klinik Bilimler Bölümü 
Restoratif Diş Tedavisi 
Anabilim Dalı 

Doçent 2 1 
Doçentlik Unvanını Restoratif 
Diş Tedavisi alanında almış 
olmak. 

Klinik Bilimler Bölümü 
Protetik Diş Tedavisi 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Protetik Diş Tedavisi alanında 
uzmanlığını almış olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Eğitim Bilimleri 
Bölümü Eğitim 
Programları ve Öğretim 
Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını Eğitim 
Bilimleri Eğitim Programları ve 
Öğretim alanında almış olmak, 
Öğrenme stilleri ve öğrenmede 
evrensel tasarım konusunda 
çalışmaları olmak. 

Eğitim Bilimleri 
Bölümü Eğitim 
Yönetimi Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Doçentlik Unvanını Eğitim 
Yönetimi alanında almış olmak, 
Eğitim örgütlerinde itibar 
yönetimi konusunda çalışmaları 
olmak. 

Temel Eğitim Bölümü 
Sınıf Eğitimi Anabilim 
Dalı 

Profesör 1 1 

Doçentlik Unvanını Temel 
Eğitim Sosyal Bilgiler Eğitimi 
alanında almış olmak, 
Kronolojik düşünme becerileri 
ve tarihsel sorgulama becerileri 
konularında çalışmaları olmak. 

Temel Eğitim Bölümü 
Sınıf Eğitimi Anabilim 
Dalı 

Doçent 2 1 

Doçentlik Unvanını Temel 
Eğitim Matematik Eğitimi 
alanında almış olmak, Temel 
eğitimde matematik eğitiminde 
basamak değeri, sayı hissi ve 
kesir öğretimi üzerine 
çalışmaları olmak. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü Maden 
Yatakları ve Jeokimya 
Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını Yer 
Bilimleri ve Mühendisliği 
alanında almış olmak, maden 
yatakları, su izotop ve tıbbi 
jeoloji üzerine çalışmaları 
olmak. 

Elektrik- Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 
Elektromagnetik Alanlar 
ve Mikrodalga Tekniği 
Anabilim Dalı 

Doçent 2 1 

Doçentlik Unvanını Elektrik-
Elektronik Mühendisliği 
alanında almış olmak, 
metamalzemeler konularında 
çalışmaları olmak. 
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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Hemşirelik Bölümü 
Halk Sağlığı 
Hemşireliği 

Doçent 1 1 

Doçentlik Unvanını Halk 
Sağlığı Hemşireliği alanında 
almış olmak, afetler ve 
bağımlılıklar konularında 
çalışmaları olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü Kadın 
Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Doçentlik Unvanını Kadın 
Hastalıkları ve Doğum alanında 
almış olmak, En az 3 yıl bir tüp 
bebek merkezinin ünite 
sorumluluğunu yapmış olmak ve 
kronik endometrit konusunda 
çalışması olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Doçentlik Unvanı İç Hastalıkları 
Nefroloji alanında almış olmak, 
Kronik böbrek hastalığı 
progresyonu ve inflamasyon 
alanlarında çalışmaları olmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentlik Unvanını Genel 
Cerrahi alanında almış olmak, 
Tiroid kanserlerinde ve meme 
kanserlerinde delta nötrofil 
indeksi üzerine çalışmaları 
olmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü Üroloji 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentlik Unvanını Üroloji 
alanında almış olmak, Vardiyalı 
çalışma ve uyku kalitesinin 
semen parametreleri üzerinde 
etkisi ile ilgili çalışması olmak 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü Göz 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentlik Unvanını Göz 
Hastalıkları alanında almış 
olmak, Keratokonus 
hastalarında koroid kalınlığı ile 
ilgili çalışması olmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü Ortopedi ve 
Travmatoloji Anabilim 
Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentlik Unvanını Ortopedi ve 
Travmatoloji alanında almış 
olmak, Omuz askı kompleksi ve 
omuz bankart yaralanmaları ile 
ayak bileği kıkırdak lezyonları 
konularında çalışmaları olmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü Ortopedi ve 
Travmatoloji Anabilim 
Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Ortopedi ve Travmatoloji 
alanında uzmanlığını almış 
olmak, Modifiye stoppa 
yöntemiyle asetabulum 
kırıklarına yaklaşım üzerine 
klinik çalışma ve deneysel 
klinik çalışma yapmış olmak. 
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Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü Kalp ve Damar 
Cerrahisi Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Kalp ve Damar Cerrahisi 
alanında uzmanlığını almış 
olmak, Buerger hastalığı ve 
serum demiri arasındaki ilişki 
ile ilgili çalışması olmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü Patoloji 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Patoloji alanında uzmanlığını 
almış olmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü Plastik ve 
Rekonstrüktif Cerrahi 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
alanında uzmanlığını almış 
olmak 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü Farmakoloji 
Anabilim Dalı 

Doçent 2 1 

Doçentlik Unvanını Tıbbi 
Farmakoloji alanında almış 
olmak, kırık, osteoporoz ve sinir 
hasarı ile ilgili çalışmalar 
yapmış olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü İlk ve Acil 
Yardım Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentlik Unvanını Acil Tıp 
alanında almış olmak, 
Preeklampsi hastalarında 
amphiregulin ve cerebellin 
seviyeleri ile ilgili çalışmaları 
olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
alanında uzmanlığını almış 
olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Bahçe Bitkileri Bölümü 
Bahçe Bitkileri 
Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Doçentlik Unvanını Bahçe 
Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 
alanında almış olmak, kayısı 
yetiştiriciliği ve ıslahı 
konusunda çalışmaları olmak. 

AFŞİN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 
Hemşirelik Bölümü 
Hemşirelik Anabilim 
Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 1 
Hemşirelik Anabilim Dalında 
Doktora yapmış olmak. 

KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü 
Optisyenlik Programı 

Doçent 3 1 

Doçentlik Unvanını Malzeme ve 
Metalurji Mühendisliği alanında 
almış olmak, Karbon noktaların, 
ince filmlerin ve sıvı kristallerin 
optik özelliği ile ilgili 
çalışmaları olmak. 

    8535/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 
öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari 
başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 
içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 
rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 
adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 
e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi 
birden fazla kadroya başvuramaz. 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru formu. 
2. YÖK formatında özgeçmiş. 
3. Yayın listesi. 
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır). 
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneği. 
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 

Fakülte/Enstitü/ 
Yüksekokul 

Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı 

Özel Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu 

Havacılık Elektrik 
ve Elektroniği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini Makine 
Mühendisliği alanında almış olmak. 
Havacılık alanında çalışmaları 
bulunmak. 

1 

    8657/1/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. 
Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’’de yayımlanan “Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları 
taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla 
yapılacaktır. 

Araştırma Görevlisi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 
2. Başvuru formu, 
3. ALES sonuç belgesi, 
4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı, 
5. Dil puanı şartı olan bölümlerde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı 

dil sınavından ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir 
belge, 

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
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7. Özgeçmiş, 
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir), 
10. Lisans not dökümü (onaylı belge), 
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf, 
12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden 

alınabilir)  
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge 

(tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan 
alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması 
halinde başvuru kabul edilmeyecektir.), 

14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir. Arşiv kayıtlı olmayan 
belgelerde başvuru kabul edilmeyecektir.) 

Sınav Takvimi: 
İlk Başvuru Tarihi : 27.07.2022 
Son Başvuru Tarihi : 10.08.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 11.08.2022 
Sınav Tarihi : 12.08.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 13.08.2022 
Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi Mustafapaşa - 

Ürgüp/NEVŞEHİR 50420 
NOT: 
• e-Devlet üzerinden temin edilemeyen mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik 

belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylı suretleri ve yabancı ülkelerden alınmış 
diplomaların Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği olması 
gerekmektedir. 

• Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş 
sayılır. 

• Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları üniversitemiz web sitesinde 
(www.kapadokya.edu.tr) yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

• Sınavlar Mustafapaşa Yerleşkesinde yapılacaktır. 
• Adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuran 

adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması 
durumunda) 

• Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması 
gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvurular Mustafapaşa 
yerleşkesine yapılacaktır. 

İletişim: ik@kapadokya.edu.tr 
Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 
Bölüm/ 
Program 

Kadro 
Unvanı 

Özel Şartlar ALES YDS 
Kadro 
Sayısı 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Uçak Gövde 
ve Motor 

Bakım 
Arş. Gör. 

Uçak Gövde ve Motor 
Bakım, Havacılık 
Elektrik Elektroniği 
veya Uçak Elektrik 
Elektroniği lisans 
mezunu olmak. İlgili 
alanda yüksek lisans 
veya doktora yapıyor 
olmak. 

70 50 1 

    8657/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

30 SÖZLEŞMELİ RESTORATÖR ALIM İLANI 

Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü 

maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslara göre çalıştırılmak üzere Mesleki Uygulamalı Sınav ile 30 sözleşmeli Restoratör alımı 

yapılacaktır. 

1- GENEL ŞARTLAR 

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki 

genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır: 

1. Türk Vatandaşı olmak, 

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 

3.Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,  

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.  

2- MESLEKİ UYGULAMALI SINAV İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ 

RESTORATÖR POZİSYON ADETLERİ, GÖREV YERLERİ İLE ARANACAK ŞARTLAR 

Restoratör pozisyonda 30 sözleşmeli personel alınacaktır. 

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon 

konularında eğitim veren üniversitelerin ilgili önlisans ve lisans programlarından (Kültür Varlıklarını 

Koruma ve Onarım, Mimari Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Rölöve-Restorasyon, 

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümlerinden) ya da bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak, 

2. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak, 

3. Koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış 

çalışma dosyası ibraz etmek, 

4. Aşağıda sıralanan şartlardan en az birine sahip olmak; 
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a. Bakanlıkça gerçekleştirilen çalışmalarda en az 30 gün restoratör olarak yer aldığını 

gösterir ilgili idare imzalı belge.  

b. KVMGM izni ile gerçekleştirilen en az 2 arkeolojik kazı çalışmasında, her bir kazı 

sezonunda (takvim yılı içerisinde) toplamda en az 30 gün süreyle restoratör olarak görev almış 

olduğunu gösterir ilgili kazı başkanından / müze müdüründen alacağı imzalı yazı ve / veya belge. 

(Bilgilerin teyidi KVMGM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.) 

c. Koruma ve onarım alanında çalışma deneyimi olduğunu gösterir belge. (Staj hariç) 

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (30): Ankara (2), Antalya (3), Bursa (3), 

Diyarbakır (3), Erzurum (4), Gaziantep (2), İstanbul (3), İzmir (4), Nevşehir (3), Trabzon (3). 

3- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

1. Başvurular elektronik ortamda 10/08/2022-21/08/2022 tarihleri arasında alınacaktır,  

2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer 

Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 

üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir, 

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu 

değerlendirmeye alınmayacaktır, 

4. Adaylar sadece bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il 

için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya pozisyon için yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir, 

5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden 

görüntüleyebilecektir. 

4- MESLEKİ UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ: 

1. Mesleki Uygulama Sınav Konuları: 

a) Koruma ve Onarım İlkeleri; yasa, yönetmelik ve meslek etiği, 

b) Koruma ve onarımda belgeleme; rapor hazırlama, tespit, çözüm ve öneriler, 

c) Taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları için önleyici koruma yöntemleri, 

d) Taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları için aktif koruma yöntemleri, 

e) Müzelerde önleyici koruma planlaması, 

f) Arazide (ören yeri) koruma planlaması, 

g) Müzelerde iç mekan koşullarının (sıcaklık, bağılnem, ışık vb.) denetimi ve 

iklimlendirme çalışmaları, 

h) Sağlamlaştırma/konsolidasyon, dolgu ve tamamlama yöntemleri, 

ı) Konservasyonda kullanılan malzemeler; özellikleri, türleri, kullanım alanları ve 

yöntemler, 

i) Mimari yapılarda bulunan taş, ahşap yapı elemanları ile duvar resmi, kalemişi, 

kündekari, edirnekari, malakari, sedefkari ve benzeri bezeme ögelerinin konservasyon 

uygulamaları, 
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j) Restorasyon ve Konservasyon çalışmalarının planlaması; yaklaşık maliyet, metraj ve 

zamanlama, 

2. Adaylar, sınav komisyonu tarafından her biri için ayrı ayrı değerlendirileceklerdir. 

Adayların sınavda aldıkları puan başarı notunu teşkil edecektir. 

3. Mesleki uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz 

tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az altmış olması gerekir. 

4. Sınavda altmış ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen 

adaylar için müktesep hak teşkil etmez.   

5- DİĞER HUSUSLAR 

1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv 

araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.) 

2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya 

herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, 

yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya 

çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.  İdare 

tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, 

sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir, 

3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru 

alınmayacaklardır, 

4. Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır. 

6- MESLEKİ UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ: 

Mesleki Uygulamalı Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresi 

üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi 

üzerinden görüntülenebilecektir. 

7- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 

1. Mesleki Uygulamalı Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, başvuruların 

değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve 

Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır. 

2. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı 

ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste 

belirlenecektir.  

3. Yapılan sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler 

içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek 

kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.  

4. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun 

olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır. 

İlanen duyurulur. 8704/1-1 
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Tokat İli Hasanşeyh Belediye Başkanlığından:  

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Tokat ili Hasanşeyh Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye 

Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, 

KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama 

yoluyla Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 1 

Lojistik, Seracılık, Arıcılık, 

Organik Tarım, önlisans 

programlarının birinden 

mezun olmak, 

En az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak, 

Erkek 
KPSS 

P93 

En az 

60 

puan 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 1 

Herhangi bir önlisans 

programından mezun olmak, 

En az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak, 

Erkek 
KPSS 

P93 

En az 

60 

puan 

3 İtfaiye Eri GİH 9 1 

Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri, Uluslararası 

Ticaret ve İşletmecilik, 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

Yönetimi 

lisans programlarının birinden 

mezun olmak 

En az (C) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak, 

Erkek 
KPSS  

P3 

En az 

60 

puan 

4 İtfaiye Eri GİH 9 1 

Herhangi bir Lisans 

programından mezun olmak, 

En az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak, 

Erkek 
KPSS  

P3 

En az 

60 

puan 

5 İtfaiye Eri GİH 11 1 

Herhangi bir ortaöğretim 

Kurumundan (lise veya dengi 

okul) mezun olmak, 

En az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak, 

Erkek 
KPSS 

P94 

En az 

60 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için 

yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak 

adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen 

aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 
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a) T.C. vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

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

bulunmamak, 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 

a) İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle 

öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından 

(KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS 

puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye 

Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer 

alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma 

ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, 

kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu 

arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce 

yapılacaktır, 

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, 

e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan 

ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, 

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta 

Memuru kadrolarına başvuran adaylar için verilen en az (B) sınıfı ve İtfaiye Eri kadrolarına 

başvuran adaylar için en az (B ve C) sınıfı belgesine sahip olmak, 

g) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Başvuru sırasında; 

Başvuru Formu Belediyemizden veya Belediyemiz www.hasanseyh.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 

a) Nüfus cüzdanı aslı veya belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi, 

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir.) 
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c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir.) 
i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı 

yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.) 
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
Başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 25.08.2022 - 31.08.2022 tarihleri 

arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) yukarıda sayılan 
belgeler ile birlikte, belediyemiz personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere 
Hasanşeyh Belediyesi (Hasanşeyh Beldesi Şeyhlioğlu Mah. Belediye Cad. No. 4 Reşadiye/ 
TOKAT) adresinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini 
tamamlayacaklardır. 

a) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

b) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır, 

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların 
değerlendirilmesine müteakip, 02.09.2022 tarihinde belediyemiz www.hasanseyh.bel.tr adresinde 
ilan edilecektir. 

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. (Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.) 

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

f) Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları 
gerekmektedir. 

6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadroları için Sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, 

sözlü sınavlar 07.09.2022 tarihinde, uygulamalı sınavlar 08.09.2022 tarihinde Hasanşeyh 
Belediyesi (Hasanşeyh Beldesi Şeyhlioğlu Mah. Belediye Cad. No. 4 Reşadiye/TOKAT) 
adresinde yapılacaktır. Tüm sınavlar saat 10:00’da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar 
aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 
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Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 

mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sınav Konuları: 

Sözlü sınav; 

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

• Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat konularını kapsar. 

Uygulamalı sınav; 

Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi 

ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 

İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 

7- SINAV DEĞERLENDİRME-SONUÇLARA İTİRAZ 

Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan 

olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 

geçirilir. 

Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Sınavda değerlendirme; Zabıta Memuru sınavında sözlü sınavın %50’si, uygulamalı 

sınavın %50’si, İtfaiye Eri sınavında sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 

alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet 

adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 

öncelik tanınır. 

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday 

ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin 

internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren 

yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 8586/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan

İstisnanın, Kurumların 30/6/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da
Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5872)

–– 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer
Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerin
Uygulamaya Konulması Hakkındaki 24/7/1996 Tarihli ve 96/8438 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına
Avlonya, Necef, Çengdu ve Türkistan’a Ait Cetvellerin İlave Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5873)

–– 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci
Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 5874)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5875)

–– Aydın-Denizli Otoyolu ile Kesişen 8 (Sekiz) Adet Enerji İletim Hattı Deplase Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5876)

–– 154 kV Aydınkonak Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5877)

–– 154 kV Akalın Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5878)

–– 400 kV Yeşilhisar Trafo Merkezi Yenileme (Farklı Sahada) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 5879)

–– Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5880)
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı

Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5881)
–– Kayseri İli, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçelerinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla

İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5882)
–– Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Savcılıbüyükoba Köyünde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme

Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5883)
–– Kırşehir İli, Akpınar ve Kaman İlçelerinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi

Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5884)
–– 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz

Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5885) 
–– Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik

Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5886) 
–– Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün

İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti
Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5887)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 25/07/2022 Tarihli ve 2022/2256 Sayılı Kararı 

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2022/2)
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2022 Tarihli ve 2018/14878 Başvuru Numaralı Kararı 

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 2, 3, 4, 7, 11 ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

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


