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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Erciyes Üniversitesinden:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çocuk: On sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Erciyes Üniversitesi Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Özel Yetenekli Çocuk: Yaşıtlarına göre gelişim alanları bakımından ileri olan çocuğu,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 48. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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e) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Özel yetenekli çocukların, Üniversite ortamında fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek.
b) Özel yetenekli çocuklar için ortam oluşturmak ve meslek seçiminde, kendi yeteneklerine yönelik katkı sağlamak.
c) Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında çocuklara yönelik akademik etkinlikler düzenlemek.
ç) Özel yetenekli çocukların Üniversitenin tesis ve faaliyetlerinden Merkezin amaçları
doğrultusunda imkânlar ölçüsünde yararlanmasını sağlamak.
d) Özel yetenekli çocuklara yönelik bilimsel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli
her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler düzenlemek, projeler hazırlamak, yazılı ve
görsel materyal hazırlamak, yaz ve kış okulları ile bilim ve doğa kampları açmak, akademik
etkinlikler düzenlemek, liderlik programları tertip etmek, bilimsel dergi ve haber bülteni çıkarmak.
e) Ulusal ve uluslararası düzeyde, özel yetenekli çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan
organizasyonlara katılmak ve işbirliği yapmak.
f) Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim seviyesindeki özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
g) Özel yetenekli çocuk eğitimi konusunda danışmanlık hizmeti vermek.
ğ) Özel yetenekli çocukların ailelerinin ve öğretmenlerinin bilinçlendirilmesi için, ilgili
resmî ve özel kurumlara danışmanlık yapmak ve faaliyetlerde bulunmak.
h) Özel yetenekli öğrencilere yönelik Kayseri ve Türkiye ölçeğinde stratejik bilgi üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak, yapılanları değerlendirmek ve bilgi merkezi oluşturmak.
ı) Özel yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili politikalar oluşturmak, mevcut politikaları
değerlendirmek ve güncelleştirmek.
i) Özel yetenekli öğrencilerin istihdamı ve beyin gücü ilişkilerini incelemeye, planlamaya ve uygulamaya katkıda bulunmak.
j) Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak.
k) Özel yetenekli çocukların, Üniversite öğretim elemanlarının vermiş olduğu kurumsal
ve uygulamalı derslerine ve yürütmekte olduğu projelere katılması için ortam hazırlamak, yaz
dönemlerinde üniversitelerde staj yapma fırsatı oluşturmak.
l) Özel yetenekli çocukları gerektiğinde burs ve kredi alabileceği kurum ve kuruluşlarla
bir araya getirmek, yeteneklerine göre onlara bilimsel çalışma ortamı hazırlamak.
m) Özel yetenekli çocukların, iş alanlarındaki ihtiyaca yönelik olarak teknik buluş ve
araçlar geliştirebilmelerine imkân sağlamak ve bu konuda desteklemek.
n) Özel yeteneklilik konusunda uzmanların katılımıyla ulusal ve uluslararası kongre,
panel, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek.
o) Uygulama amaçlı anaokulları açarak Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilere ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.
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ö) Uygulama anaokullarında eğitim görecek çocukların eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve ruhsal açılardan gelişmelerini ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı
aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevden ayrılması halinde müdür
yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarını düzenlemek.
b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.
c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlatıp Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte Merkezin amaçlarına uygun faaliyet
alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan ve özel yetenekli çocuklara rehberlik edebilecek Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından
görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.
Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak, gerek duyulan komisyon ve
çalışma grupları oluşturmak.
b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını
belirlemek.
c) Yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını inceleyerek karara
bağlamak.
ç) Açılacak sosyal, kültürel ve sportif programların önerilen yöntem, şekil ve şartlarına
karar vermek.
d) Merkezde yapılan bütün faaliyetlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılmasını denetlemek.
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Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim
elemanları ile kabul etmeleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmî
ya da özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve bu konuda önemli hizmetler vermiş
olan kişiler arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırmak ve uygulamalara destek olmak.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
İşbirlikleri
MADDE 13 – (1) Hizmet ve faaliyet mekânları, eğitim ve faaliyetlerin planlanması,
yürütülmesi, eğitimci temini, mali destek sağlanması ve Merkezin gelişimi gibi konularda;
yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, teknopark, özel sektörde bulunan sanayi ve ticaret
kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve benzeri ile işbirlikleri gerçekleştirilebilir.
Bu kuruluşlar ile gerçekleştirilecek işbirliklerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışma
ve görevlendirme usul ve esasları bir protokolle belirlenir.
(2) Merkezin amaçları doğrultusunda özel eğitim veren ve Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı bilim ve sanat merkezleri, Merkez ile işbirliğinde öncelikli kuruluşlar olarak kabul edilir.
Bu kuruluşlarla yapılacak işbirliği alanları bir protokol çerçevesinde yürütülür.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Fatih Üniversitesinden:

—— • ——

FATİH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Fatih Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Enstitü: Fatih Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
ç) Enstitü Kurulu: Fatih Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü kurulunu,
d) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı: Fatih Üniversitesine bağlı fakültelerdeki lisansüstü
eğitim- öğretim programları bulunan bölüm başkanlarını,
e) Enstitü Yönetim Kurulu: Fatih Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü yönetim
kurulunu,
f) İngilizce hazırlık programı: Fatih Üniversitesi Hazırlık Okulu Müdürlüğünde yürütülen İngilizce hazırlık programlarını,
g) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
ğ) Rektörlük: Fatih Üniversitesi Rektörlüğünü,
h) Senato: Fatih Üniversitesi Senatosunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
Lisansüstü programların kapsamı
MADDE 4 ‒ (1) Lisansüstü öğretimi; aşağıda tanımlanan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinde yapılır:
a) Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans
diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim,
bilimsel araştırma, sanat ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programları tezli
veya tezsiz olabilir.
b) Doktora programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
c) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, ön yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tezi ve tez ile bağlantılı
sunum/uygulama performans çalışmalarından oluşur.
ç) Lisansüstü uzaktan öğretim programı; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretim programıdır. Lisansüstü uzaktan öğretim programı, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.
Öğrenci kabulü ve ölçütleri
MADDE 5 ‒ (1) Hangi programlara öğrenci alınacağı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenip Rektörlüğe önerilir. Rektörlük, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını ve başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ilan ederek duyurur. Söz
konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Başvuru için istenen belgelerin
aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans öğrenimlerinin son
yarıyılında olması veya en az bir lisans veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına sahip
olması gerekir. Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda ALES’ten başvurduğu programın puan türünde minimum 55 standart puan almış olması gerekir. Senato kararı ile farklı
puan türünde öğrenci kabul edilebilir. GRE/GMAT puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen
adayların başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği denklikler esas
alınır.
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(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla
başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES
standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek Lisans Tez Savunmasını yapmış/yapma aşamasında olan öğrenciler koşullu ön kabul için başvuruda bulunabilirler. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya
muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not
ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler ilgili senato tarafından
düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri
dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca,
Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim
Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili
bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre
gerekirse yükseltilmesine senato tarafından karar verilir. ALES puanının % 50'den az olmamak
koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, senato tarafından belirlenir. Enstitüler,
yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, senato kararı ile yükseltilebilir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak ilgili üniversite
senatosunun kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES puanı ilgili senato tarafından belirlenir.
(4) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulu her program için üç asil ve bir yedek üyeden oluşan bir
değerlendirme kurulu oluşturur.
(5) Tezli yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, yabancı dil, mülakat ve
ALES sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. ALES’te alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES’te alınan
puanın %50’si, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %25’i ve mülakatta alınan notun %25’inin toplamından oluşur. Bir adayın yüksek lisans programına kabul
edilebilmesi için genel başarı notunun en az 60 olması gerekir.
(6) Tezsiz yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, yabancı dil ve mülakat
notu değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.
(7) Doktora programlarına; lisans başarı düzeyi, yüksek lisans başarı düzeyi, yabancı
dil, referans mektubu, mülakat ve ALES sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.
ALES’te alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır.
Senato kararı ile farklı puan türünde öğrenci kabul edilebilir. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES’te alınan
puanın %50’si, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %20’si
ve mülakatta alınan notun %30’unun toplamından oluşur. Bir adayın doktora programına kabul
edilebilmesi için genel başarı notunun en az 60 olması gerekir.
(8) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara bağlı bölümlerin anabilim dalı olduğu lisansüstü programlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Bu programlara, lisans başarı düzeyi, yabancı dil ve mülakat notu değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.
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Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel
başarı notu; lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının % 60’ı ve mülakatta
alınan notun %40’ının toplamından oluşur.
(9) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlar haricinde,
ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile
başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci
kabulünde YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan
bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca
ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatolarınca karar
verilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer
puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
(10) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi
mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak
koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan
az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart
puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde,
Temel Tıp Puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru
için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Ancak Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına öğrenci
kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan
bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca
ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda üniversite senatosu yetkilidir. Temel Tıp Puanının veya ALES puanının
%50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, senato tarafından
belirlenir. İlgili üniversite, yalnız Temel Tıp Puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Yabancı uyruklu adaylarla yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.
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(11) Enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Ücretler, burs ve indirimler Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Burs ve indirim iptalleri Senato tarafından belirlenen esaslar
kapsamında yapılır.
Öğrenim dili, yabancı dil sınavı ve dil hazırlığı
MADDE 6 ‒ (1) Kendi öğrenim dilinde ve İngilizce eğitim veren programlar hariç, lisansüstü öğretim dili Türkçedir.
(2) İngilizce yürütülen programlar için adaylardan, başvuru sırasında, bir İngilizce yeterlik sınavı belgesi sunması veya Üniversite tarafından yapılan dil sınavından başarılı olma
şartı aranır. Senato, belirli programlar için İngilizce dışında veya yanında bir başka yabancı dil
yeterlik koşulunu getirebilir. Senato kabul edilebilecek dil yeterlik belgelerini ve minimum niteliğini belirler.
(3) Öğrenci kabulü için aranan diğer koşulları yerine getiren, ancak İngilizce dil yeterliğini istenen belgelerle belgeleyemeyen adaylar, Üniversitenin İngilizce dil hazırlık programına
kabul edilebilir.
(4) Eğitim dili öğrenim gördüğü lisans programı ile aynı olan adaylardan yüksek lisans
programlarında dil şartı aranmaz.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 7 ‒ (1) Lisansüstü programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların
eksikliklerini gidermek amacıyla enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
b) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan
lisansüstü programı adayları.
(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen esaslara
göre öğrenci kabul edilir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin hangi bilim
dallarından olacağı ilgili anabilim dalı başkanlıklarının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler bir alt düzeydeki program
dersleri arasından seçilir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel
hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
(4) Bu programda hangi derslerin alınacağı ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak, bu programlardaki derslerin
toplam kredisi iki yarıyıl için yirmi dördü aşamaz.
(5) Bilimsel hazırlık programında da ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek sürenin en fazla
iki yarıyıla kadar olan kısmı bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü sürelerine dahil edilmez. Bu
süre dönem izinleri dışında uzatılamaz.
(6) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet
ortalamasına katılmaz ve NI notu verilir.
(7) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans öğrencileri derslere devam etmek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az CC ile başarmış olmak ve en az 2.00
akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan dersler, sonraki dönemlerde
Anabilim Dalı Başkanı’nın onayı ile lisansüstü dersler ile birlikte alınabilir.
(8) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora programı öğrencileri, derslere devam
etmek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az CC ile başarmış olmak ve en az 2.50
akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan dersler, sonraki dönemlerde
Anabilim Dalı Başkanı’nın onayı ile lisansüstü dersler ile birlikte alınabilir.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 8 ‒ (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bazı derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu
konudaki diğer esaslar senato tarafından belirlenir.
(2) Özel öğrencilik süresinde bir sınırlama yoktur. Bir dönemden fazla ders almak isteyen öğrenci her akademik yarıyıl başında kaydını yeniler. İngilizce verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belgelerden
birine sahip olmalıdır.
(3) Özel öğrenci tez çalışması yapamaz ve sadece lisansüstü programlardan ders alabilir.
(4) Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup, ödenecek ücret her yıl Mütevelli
Heyet tarafından belirlenir.
(5) Özel öğrenci olmak, Fatih Üniversitesinin herhangi bir lisansüstü programına kayıt
hakkı vermez. Özel öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak akademik imkânlardan
yararlanabilir.
(6) Özel öğrenci, bu Yönetmeliğe ve Senato esaslarına uyar. Bu öğrenciye dönem sonunda başarı durumunu gösteren bir belge verilir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 ‒ (1) Üniversitenin başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyıl tamamlamış olan başarılı bir
öğrenci, ilgili dönem kontenjanı dahilinde lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul
edilebilir. Yatay geçiş yoluyla öğrenci alacak programların, öğrencilerde aranacak koşullar ve
kontenjanlara ilişkin bilgiler, anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye iletilir.
(2) Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa
bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.
Derslerin açılması, programa ve derse kayıt
MADDE 10 ‒ (1) Genel başarı notlarına göre başvurdukları lisansüstü programa girme
hakkını kazanan öğrenciler ilgili enstitü tarafından ilan edilir.
(2) Programda yer alacak dersler ve her bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin
olması gerektiğine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.
(3) Lisansüstü programlarda en az iki derse kayıt yaptırmak zorunludur. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu sayı değiştirilebilir.
Ders saydırma
MADDE 11 ‒ (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu dersler saydırılabilir. Bu işlem anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile sonuçlandırılır.
Derslerin kredi değeri, AKTS kredisi, sınavları ve değerlendirme
MADDE 12 ‒ (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin
haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının
toplamıdır. AKTS, bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan
öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir.
(2) Uzaktan eğitim-öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlarda devam
zorunluluğu bulunmaktadır. Daha önce devam koşulu bir kere sağlanmış derslerde devam şartı
aranmaz.
(3) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü
tüm akademik çalışmalara katılmak zorundadır.
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(4) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya
cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.
(5) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen
başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir:
Katsayı
Puan
Harf Notu
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
FF
0.00
0-69
(6) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
a) I (Eksik) notu; hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu
halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir
dersten (I) notu aldığı takdirde, notların enstitüye teslim tarihinden itibaren onbeş gün içinde
eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.
b) S (Yeterli) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarılı
öğrencilere verilir.
c) U (Yetersiz) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarısız olan öğrencilere verilir.
ç) P (Gelişmekte olan) notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.
d) NI (Katılmamıştır) notu; fazladan alınan dersi tanımlamak için ilgili dersten alınan
harf notu ile birlikte gösterilir.
e) NA (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders
uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere öğretim elemanınca verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.
(7) Ağırlıklı genel not ortalaması, her dersten alınan başarı notunun sayısal değerinin o
dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç; noktadan sonra iki hane üzerinden yuvarlatılarak
verilir.
(8) Dersleri başarı ile tamamlamış sayılmak için ağırlıklı genel not ortalamasının Yüksek Lisans Programları için en az 2.50, Doktora programları için en az 3.00 olması gerekir.
Dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrenciler yeteri kadar dersi tekrarlayarak gerekli başarı
şartını sağlamak zorundadırlar.
(9) Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun en az CC (2.00) olması gerekir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 13 ‒ (1) Öğrenci almış olduğu dersin yarıyıl sonunda ilan edilen başarı notuna, ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini Enstitü Müdürlüğüne teslim ederek
itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir. İtirazda bulunan öğrencinin başarı notu enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleşir.
Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama ve fazladan alınan dersler
MADDE 14 ‒ (1) Seçimlik bir dersten (FF) notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında
tekrarlar veya bu dersin yerine başka bir dersi alabilir.
(2) Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu, (FF) notunun yerine geçer,
ancak (FF) notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.
Fazladan alınan dersler öğrencinin talebi üzerine transkripten çıkarılır.
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Mazeret ve izinler
MADDE 15 ‒ (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans programlarında 2, doktora programlarında azami 4 yarıyıl izin verilebilir.
Öğrenci izinli sayıldığı her yarıyıl için tek ders ücreti ödemek zorundadır.
(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğretim ücreti iade edilmez.
(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne başvurması ve olayı
gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim
kurulunca izin süresi uzatılabilir.
(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu
sınavlarına giremez.
(5) İzinli sayılan süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.
Yüksek lisans programları
MADDE 16 ‒ (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür.
Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yapılır. Geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için
öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvuruları her öğrenim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili
enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından
karara bağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 17 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmibir krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, seminer
dersi ve tez çalışmasından oluşur. Derslerden zorunlu olanlar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulu tarafından tespit edilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
(2) Öğrenciler, kendilerine bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca bir tez danışmanı atanıncaya kadar alacakları dersleri, ilgili enstitü anabilim dalı başkanı veya anabilim
dalı başkanlığı tarafından görevlendirilecek program koordinatörüne danışarak belirler. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, “3XX” veya “4XX” kodlu lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
Süre
MADDE 18 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır. Derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile daha kısa sürede mezun olabilirler.
(2) Öğrenci; daha önce herhangi bir yüksek lisans programında almış ve başarmış olduğu derslerinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla sayılması sonucu, mezuniyet için gerekli şartları belirtilen sürelerden önce sağlaması halinde daha kısa sürede mezun olabilir.
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(3) Tezli yüksek lisans programını azami 6 yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Tez danışmanı atanması
MADDE 19 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her
öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez
danışmanı atanır.
(2) Tez danışmanı ilgili enstitü anabilim dalında görevli öğretim üyeleri, olmadığı takdirde
Üniversite içindeki başka bir anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim
dalındaki doktoralı veya alanında ihtisas yapmış öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Danışman veya tez konusu değişikliği, öğrencinin ve danışmanın önerisi, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.
Seminer dersi
MADDE 20 ‒ (1) İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanını ve konusunu belirleyerek
enstitüye bildiren öğrenci, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer dersine kayıt yaptırmak ve
aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili semineri vermek zorundadır.
(2) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta
önce enstitüye verir. Seminer sunumu enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu program
koordinatörü/tez danışmanı ve ilgili programdan en az bir öğretim üyesi ve dinleyicilerin katılımıyla yapılır.
(3) Seminer bitiminde, program koordinatörü/tez danışmanı ve ilgili programdan seminer sunumuna katılan öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün enstitüye
verilir. Tutanakta sonuç başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Başarısız olan öğrenci seminer
dersini bir sonraki dönem tekrar alır.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 21 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları,
ilgili kurul tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan tez yazım esaslarına uygun biçimde
yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite
içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere
üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tezin eş danışmanının olması durumunda beş kişilik jüri
oluşturulur.
(3) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve saati jüri başkanı tarafından ilgili enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez sınavıyla ilgili bilgileri ilan
eder. Tez sınavı, tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.
(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en
geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje
yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans

13 Nisan 2015 – Sayı : 29325

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 13

diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve
sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.
Yüksek lisans diploması ve mezuniyet
MADDE 22 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programından mezun olmak için müfredatta yer
alan tüm derslerin başarılmış olması, müfredat derslerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50
olması ve öğrencinin eğitim ücreti borcu bulunmaması gerekir. Tez sınavında başarılı olmak
ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını
tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.
(2) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta içinde geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir.
Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok iki ay ek süre verilir. Bu
süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrenci tez dersine indirimsiz olarak kayıt yaptırarak
mezun olur.
(3) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 23 ‒ (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda
derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu
program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ve dönem projesinden
oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir. Öğrenci,
dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
bir rapor vermek zorundadır.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.
Danışman atanması
MADDE 24 ‒ (1) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir danışman belirler. Danışman; ilgili anabilim dalındaki öğretim üyeleri, o enstitü anabilim dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı durumlarda
Üniversite içi veya dışındaki başka bir anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü
anabilim dalındaki doktoralı veya alanında ihtisas yapmış öğretim görevlileri arasından belirlenir.
Süre
MADDE 25 ‒ (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır.
(2) Yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt
yenilemek zorundadır.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 26 ‒ (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek
lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş
koşulları Senato tarafından belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 27 ‒ (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini taşıması gerekir.
(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az
olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik
sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Süre
MADDE 28 ‒ (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler için azami süre oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami onsekiz yarıyıldır. Ancak ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile indirilebilir. Bu süre içerisinde, lisans mezunu olarak kabul edilenlerde en az dört yarıyıl, yüksek
lisans mezunu olarak kabul edilenlerde ise en az üç yarıyıl tez dersine kayıt yaptırılmış olması
gerekir.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi;
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre
sonunda derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi GPA 3.00’ın altında kalan öğrenci, not ortalamasını sağlayana kadar derslerini tekrar alır.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkradaki süre sonuna kadar tamamlayamadığı için
tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak
üzere yeni süreler verilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 29 ‒ (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen
her öğrenci için en geç üçüncü yarıyılın başına, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için
beşinci yarıyılın başına kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi,
ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı ilgili enstitü anabilim dalında
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görevli öğretim üyeleri, olmadığı takdirde üniversite içindeki başka bir anabilim dalındaki öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Tez danışmanının yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler
için en geç üçüncü yarıyılın başına; lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en geç beşinci
yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora
derecesine sahip olması gerekir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen
esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip ilgili enstitüye bildirir.
Yeterlik sınavı
MADDE 30 ‒ (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları
Kasım ve Mayıs aylarında yılda iki kez yapılır.
(2) Öğrenci derslerini başarıyla tamamladığında yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilip enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve değerlendirmek amacı ile beş üyeli sınav jürileri kurabilir. Komite ve sınav jürileri en az doktora derecesine
sahip öğretim elemanlarından oluşur.
(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin
doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100
tam puan üzerinden en az 70 alması gerekir. Yazılı sınavdan 70 alamayan öğrenci sözlü sınava
giremez, sözlü sınavdan başarısız olan öğrencinin bir sonraki yeterlik sınavına girişinde, yazılı
sınavda başarılı olduğundan dolayı sadece sözlü sınava girer. Doktora yeterlik komitesi, sınav
jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim
dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
Doktora Yeterlik Sınavına ilk kez veya başarısızlık nedeniyle tekrar girecek öğrencilerin, yeterlik sınavına girecekleri her dönem ilgili anabilim dalı başkanlığınca açılan yeterlik sınavı
ile ilgili derse kayıt yaptırması gerekmektedir.
(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
(6) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.
(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir.
Tez izleme komitesi
MADDE 31 ‒ (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde tez konusu ile ilgili
bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede öğrencinin danışmanının dışında anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Çok disiplinli anabilim/anasanat dallarında gerekli durumlarda anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile her iki üye anabilim/anasanat dalı dışından seçilebilir. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması
MADDE 32 ‒ (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar
çerçevesinde yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni
bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç
ay içinde; danışman ve konu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına
alınır.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran veya Temmuz- Aralık ayları arasında olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
(5) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 33 ‒ (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul
tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri
ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim dalında görevli
öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul,
red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.
Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri
halinde kredi yükü, proje vb. diğer şartları yerine getirmiş olması kaydıyla kendisine tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.
Doktora diploması
MADDE 34 ‒ (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla
doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını iki adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden, eğitim ücreti borcu bulunmayan
ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilebilir.
(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 35 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve
22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 ‒ (1) 15/4/2009 tarihli ve 27201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 37 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Piri Reis Üniversitesinden:

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Piri Reis Üniversitesi tarafından yapılacak
ve yaptırılacak her türlü mal ve hizmet alım ve satımı ile kiralamaya ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Piri Reis Üniversitesinin ihtiyacı olan inşaat işleri
dahil mal ve hizmetlerin alımı, yapımı, satımı, kiralama işleri, taşıma ve benzeri işlerin yapılması ve yaptırılması ile ihaleye ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun
Ek 94 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan/Başkanlık: Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanını/Başkanlığını,
b) Genel Sekreter: Üniversite Genel Sekreterini,
c) İlgili Birim: Üniversitenin satın alma ve ihalelerle ilgili birimini,
ç) İlgili Birim Yetkilisi: Rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimlerin yöneticilerini,
d) Kurucu Vakıf: Türk Deniz Eğitim Vakfını,
e) Mali İşler Müdürü/Müdürlüğü: Üniversitenin Mali İşler Müdürü/Müdürlüğünü,
f) Muayene ve Kabul Komisyonu: Piri Reis Üniversitesi muayene ve kabul komisyonunu,
g) Müdürlük: Üniversitenin İdari Müdürlüklerini,
ğ) Mütevelli Heyet: Üniversitenin Mütevelli Heyetini,
h) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,
ı) Satın Alma ve İhale Komisyonu: Piri Reis Üniversitesi Satın Alma ve İhale Komisyonunu,
i) Satın Alma Müdürü/Müdürlüğü: Üniversitenin satın alma müdürü/müdürlüğünü,
j) Üniversite: Piri Reis Üniversitesini,
k) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonlar, Mali Limitler, Teslim Alma ve Onay Yetkisi
Komisyonların oluşumu, mali limitler ve harcama yetkilileri
MADDE 5 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini, Mütevelli Heyetinin kabul ettiği bütçe sınırları içinde birisi Rektör olmak ve ikisinin müşterek imzası ile ödeme yapmak üzere Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreterden oluşan üç kişiye devredebilir.
(2) Satın alma sorumlusu ve satın alma komisyonu kararı gerektiren satın almalar için
harcama yetkilisi Başkan veya devredilen harcama yetkilileridir.
(3) Üniversitenin gelir ve gider gerçekleştirme görevini, Rektör tarafından görevlendirilen Rektör yardımcısı, ilgili Dekan veya Genel Sekreter yapar.
(4) Satın alma ve ihale komisyonlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Satın alma ve ihale komisyonu; bütçe dönemi başında ilgili Rektör Yardımcısının
Başkanlığında Rektör tarafından görevlendirilen değişik birimlerden iki Öğretim Üyesi, Mali
İşler Müdürü ve Satın Alma Müdürü ile ilgili birim temsilcisinden oluşur. Rektör Yardımcısı
olmaması durumunda Komisyon Başkanlığı görevlendirilen bir Dekan tarafından yürütülür.
Eğitim-öğretimle ilgili olarak laboratuvarlar için ihtiyaç duyulan geniş kapsamlı mesleki ve
teknik bilgi gerektiren alımlar için Üniversite Yönetim Kurulunca ayrıca Satın Alma Komisyonu görevlendirilebilir.
b) Muayene ve kabul komisyonu; Rektör tarafından görevlendirilen uzman bir öğretim
elemanının başkanlığında Mali İşler Müdürlüğü veya Satın Alma Müdürlüğünden görevlendirilen bir personel ile Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinden oluşur.
c) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.
(5) Her bütçe yılı başında satın alma yöntemini belirlemek amacıyla Mütevelli Heyet
tarafından, katma değer vergisi dahil edilmeden; doğrudan satın alma rakamı ve ihale ile satın
alma rakamı olarak iki rakam belirlenir.
(6) Mütevelli Heyet üyeleri, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve bunların
ortak oldukları şirketler Üniversitenin satın alma ve ihalelerine katılamazlar.
Satın Alma ve İhale Komisyonu çalışmaları ve onay belgesi
MADDE 6 – (1) Satın alma ve satın alma onay belgesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doğrudan satın alma rakamı altında kalan mal ve hizmetlerin alımına, yapımına, satımına, kiralama işlerine, taşınmasına, hizmet ve benzeri işlerin yapılmasına ve yaptırılmasına
Satın Alma Komisyonu tarafından karar verilir.
b) Satın Alma Komisyonu; mal ve hizmetlerin alımı, yapımı, satımı, kiralama, taşıma,
hizmet ve benzeri işlerin yapılması ve yaptırılmasında piyasa araştırması yapmak üzere geçici
veya sürekli görev yapan alt komisyon oluşturabilir veya komisyon olarak doğrudan piyasa
araştırması yapar ve karar verir.
c) Mal ve hizmetlerin alımı, yapımı, satımı, kiralama işleri, taşıma, hizmet ve benzeri
işlerin yapılması ve yaptırılmasının mümkün olan en uygun şartlarda gerçekleştirilmesi gerekir.
ç) Mal ve hizmetlerin alımı, yapımı, satımı, kiralama işleri, taşıma, hizmet ve benzeri
işlerin yapılması ve yaptırılmasında sadece en düşük fiyat değil, istenilen kaliteyi verme
kapasitesi, en uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan teklif tercih edilir.
d) Doğrudan satın alma rakamı üzerinde olan, ancak ihale ile satın alma rakamı altında
kalan satın alma işlerinde ise bu fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan esaslara ek olarak
Satın Alma Komisyonu tarafından en az üç firmadan teklif alınması gerekir.
e) Tahmini bedeli ihale ile satın alma rakamının üzerindeki her türlü satın alma işleri
ve binaların büyük onarımları için idari ve teknik şartname hazırlanır. Şartnamelerde, işin mahiyetine göre istenecek özel ve teknik şartların yanında gerekli hallerde ek hususlara da yer
verilir. Şartnameye göre yeterli görülen firmalardan teklif alınır. Alınan teklifler İlgili Komisyon
Başkanı tarafından incelenir ve karar verilir.
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f) Satın alma onay dosyası, Genel Sekreter tarafından Satın Alma Müdürlüğüne hazırlatılır. Satın alma onay dosyasında satın alınacak mal/hizmet hakkında detaylı bilgiler ile Satın
Alma ve İhale Komisyon Kararının da yer alması gerekir. Satın alma onay belgesini; bu fıkranın
(a) ve (d) bentlerindeki sınırlar dikkate alınarak Mütevelli Heyetçe belirlenen yetki sınırlarına
göre Rektörün veya Rektör ile birlikte Mütevelli Heyet Başkanının imzalaması gerekir. Onay
yetkilileri gerekçesini belirtmek koşulu ile iptal yetkisini de kullanabilirler.
Satın Alma ve İhale Komisyonu kararını gerektirmeyen işler
MADDE 7 – (1) Değer ve miktarına bakılmadan elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, iletişim
giderleri abonelik sözleşmeleri veya tarifeye bağlı işler gibi acilen yapılması gereken zorunlu
işler ile yapımı, onarımı, alımı ve dağıtımı tek kişi veya tek kurumun elinde veya yetkisinde
bulunan işler, Rektörlükçe belirlenen ve Mütevelli Heyetçe onaylanan esaslara göre Üniversite
tarafından doğrudan yapılır.
(2) Akademik ve idari personel hizmetleri, günlük ihtiyaç ve sarf malzemeleri, yedek
parçalar, temizlik işleri ve yazılımların satın alınması, ihale komisyonu kararı olmadan ihtiyaç
sahibi birimlerin talebi ve Rektörün onayı ile doğrudan sağlanır.
(3) Yapımına Mütevelli Heyetçe karar verilen ve finansmanı Mütevelli Heyetçe sağlanan Üniversite bünyesinde yapılacak tüm inşaat işleri ile makine teçhizat alım ve harcamaları
Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen komisyonlar tarafından yapılabilir.
Teslim alma, onay ve ödeme
MADDE 8 – (1) Satın alma işinin tamamlanmasını müteakip üç iş günü içinde muayene
ve kabul komisyonu toplanır. Muayene ve kabul komisyonu, işin satın alma komisyonunun
kararı doğrultusunda tamamlandığını tespit etmesi halinde ödeme için Satın Alma ve Mali İşler
Müdürüne bilgi verir.
(2) Ödemeler, ödeme yetkisi verilen yetkililer tarafından yapılır.
(3) Gerekli onayları tamamlanan fatura için, Mali İşler Müdürlüğü tarafından yüklenici
ile anlaşılmış ödeme şartları çerçevesinde ödeme yapılır.
(4) Bütün ödemelerin banka üzerinden yapılması gerekir. Çek, senet ve benzeri ödeme
araçlarının cirosu ile ödeme yapılmaz. Damga vergisi ödenmesini gerektiren alımlarda damga
vergisi yüklenici tarafından ödenir.
(5) Muayene ve Kabul Komisyonu satın alınan demirbaş, elektronik eşya, eğitim malzemeleri, kırtasiye, bilgisayar programı, bina onarımları, demirbaş onarımları ve benzeri her
türlü malı ve hizmeti inceler; belirtilen evsafa, varsa şartnamedeki evsafa, sözleşmede belirtilen
hususlara uygunluğunu, miktarını kontrol eder ve malı irsaliye belgesini imzalayarak teslim
alır. Muayene ve Kabul Komisyonu, teslim aldığı her türlü mala ilişkin irsaliyeyi taşınır kayıt
ve kontrol yetkilisine teslim eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avans, Kiralama ve Satım İşlemleri Esasları
Avans
MADDE 9 – (1) Avans tutarı her bütçe döneminde Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Avans işleri için Rektör tarafından bir mutemet belirlenir. Üniversite adına açılan banka
hesabından Mütevelli Heyetçe belirlenen tutar kadar, avans için görevlendirilen mutemede
nakit avans verilir.
(2) Avans için görevlendirilen mutemet; nakit avanstan harcamaları yapar ve harcamaları takiben istek belgelerini, faturalarını içeren avans kapatma listesini ve dosyasını hazırlar.
Avansın kapatılması için bu dosyanın Rektör tarafından onaylanması gerekir.
(3) Her yıl en geç 31 Ağustos tarihi itibariyle avans kapatılır, avansın harcanmayan kısmı, avans için görevlendirilen mutemet tarafından Üniversitenin banka hesabına yatırılarak
iade edilir.
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Kiralama işleri
MADDE 10 – (1) Eğitim amacıyla kiralanan bina, tesis, spor alanı, otopark ve benzeri
yerlerin kiraları doğrudan bütçeden veya kendi usullerine göre Kurucu Vakıf tarafından karşılanır.
(2) Geçici süreyle kiralanan, Üniversitenin araştırma çalışmaları ve tanıtımına yönelik
yerlerin, fuar alanları ve benzeri kiralamalar dahil, kiralama işlerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Kiralama işleri için; Rektör tarafından görevlendirilen bir profesörün başkanlığında,
Mali İşler Müdürü ve ilgili birim yetkilisi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan bir Kiralama
Komisyonu oluşturulur.
b) Kiralama işlemi; Kiralama Komisyonunun kararı ve Başkanın veya yetkisi dâhilinde
Rektörün kiralamaya onay vermesi ile başlatılır.
c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan doğrudan satın alma
rakamı ve ihale ile satın alma rakamı kiralama işlemlerinde de esas alınır. Doğrudan satın alma
rakamı altında kalan kiralama işlerinde; Kiralama Komisyonu teklifleri alır, inceler ve teklifi
değerlendirmeye almayı kabul veya ret eder. Doğrudan satın alma rakamı üzerinde olan, ancak
ihale ile satın alma rakamı altında kalan kiralama işlerinde ise, Kiralama Komisyonu tarafından
en az üç firmadan teklif alınması gerekir.
ç) Tahmini bedeli Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ihale ile satın alma rakamının
üzerindeki her türlü kiralama işleri için idari ve teknik şartname hazırlanır. Şartnameye göre
yeterli görülen firmalardan teklifler alınır. Bu teklifler görüşüyle birlikte Rektör tarafından
Başkanın onayına sunulur.
d) Kiralama Komisyonu kararını takiben Satın Alma veya Mali İşler Müdürlüğünce kiralama onay belgesi hazırlanır. Bu belgede; kiralanacak gayrimenkul veya menkulün veya ekipmanın cinsi, fiyatı, kiralamanın başlangıç ve bitiş tarihi, ödeme aralığı, tutarı, ödenek türü, ödeneğin yeterliliği gibi bilgiler yer alır. Her kiralama onay belgesine tarih ve ayrı sıra numarası
verilir. Onay işlemi Başkan veya yetkisi dahilinde Rektör tarafından imzalanır.
Satım işleri
MADDE 11 – (1) Üniversite bünyesinde kullanma ömrü dolmuş veya artık ihtiyaç kalmamış olan demirbaşlar, sarf malzemeleri, hurda ve diğer atıklar ticari bir değer taşımaları durumunda teklif alma suretiyle satılabilir. Rektör tarafından Genel Sekreter başkanlığında oluşturulan üç kişilik bir komisyon bütçe dönemi sonunda satılabilecek demirbaş, sarf malzemesi
hurda ve diğer atıkların bir listesini yapar ve her birinin birimlerini adet, kilogram, metre ve
benzeri olarak belirler ve Rektörün ön onayına sunar.
(2) Kapalı zarf usulü alınan teklifler komisyon tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan teklif Rektörün onayına sunulur. Onaylanan teklif ile satım işlemi gerçekleşir.
(3) Satım işlemini takiben demirbaş kütüğüne yazılmış ve demirbaş numarası verilmiş
olan ve satımı gerçekleştirilen demirbaşlar kütükten düşürülür ve varsa zimmet belgesi iptal
edilir.
(4) Satımlardan elde edilen gelirler, Üniversite tarafından gelir olarak kaydedilir ve bütçede gösterilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; diğer ilgili mevzuat
hükümleri ile Mütevelli Heyet kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
13 Nisan 2015
PAZARTESİ
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziosmanpaşa 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2008/934
KARAR NO
: 2014/1095
DAVACI
: K.H.
SANIK
: MUSA KILIÇ, Nurettin ve Aysel oğlu, 01/01/1988 Diyarbakır
doğumlu, Diyarbakır, Yenişehir, Üçkuyu nüf. kayıtlı Bağcılar
Mah. 1059 Sok. No.7 İç Kapı No. 30 Bağlar/DİYARBAKIR
SUÇ
: RUHSATSIZ ATEŞLİ SİLAHLARLA MERMİLERİ SATIN
ALMA VEYA TAŞIMA VEYA BULUNDURMA
SUÇ TARİHİ
: 28/05/2008
KANUN MADDESİ : 6136 SAYILI YASANIN 13/1 MD.
VERİLEN CEZA
: 1 YIL HAPİS (ERTELEME) CEZANIN ERTELENMESİ
NEDENİYLE 1 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASI
600 TL. ADLİ PARA CEZASI
KARAR TARİHİ
: 06/11/2014
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 2008/934 E - 2014 /1095 K
sayılı ve 06.11.2014 tarihli gıyabi karar sanık PTT marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış
olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince
Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen
tebliğ olunur.
2621

—— • ——



Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
SAYI: 2014/15/2015/84 E - K
Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Fatma oğlu, 1988 Hama d.lu Suriye
Halep Nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Hasan hakkında yokluğunda kamu kurum ve kuruluşlarındaki
eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildiği,
Gerekçeli kararın yabancı uyruklu olan ve Türkiye'de sabit ikameti bulunmayan sanığın
mahkememize vermiş olduğu adresinden taşınmış olduğu ve adresinin bilinmediğinden tebliğ
edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar
verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
2579

2015 MART Günsüzleri ((NAMIK))
1200-24
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
Sincan Belediye Başkanlığından:
1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
1.1. İdarenin:
a) Adı
: Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi
: Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
c) Telefon ve Faks numarası : 444 4 762 - 312 271 12 72
d) İlgili personel
: Hamdi DİLEK - Abdulkadir SAĞLAM
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle
irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2 - İHALENİN KONUSU:
2.1. Adı: Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Atatürk Mahallesi 4591 ada 1 parsel üzerindeki
Çok Katlı Otopark ve Kültür Merkezi Binasının “ Çok Katlı Otopark ” kısmının 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun, 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 5 (Beş) yıllığına kiraya
verilmesi işidir.
2.2. Binanın Evsafı: Bina Sincan merkezinde olup;
Otopark: 320 araçlık, otopark içi ve bina dışında dijital dolu- boş göstergeli, cctv
kontrollü, araç yıkama birimi olan, havalandırma sistemli, giriş çıkış bariyerli, bilet verme
makinesi, abone kartı ve ücretli bilet lazer okuyuculu, süre hesaplayıp ücretlendirme yapan
program ve ücretlendirici modülü olan, aydınlatmaları fotoselli, enerji panoları ayrılmış, dört grup
asansör ile inip çıkılabilen, üç katı bodrumda diğerleri katlarda olmak üzeri yedi katlı betonarme
yapıda inşa edilmiştir.
Genel Özellikler: Binanın tamamında; Yangın, ses, görüntüleme sistemi kurulmuş, ikisi
yangın, birisi giriş - çıkış olmak üzeri üç merdiven, dört asansör bulunmaktadır. Binanın enerji
girişleri dörde bölünmüş olup; jeneratörün devreye girmesi durumunda da ayrıca harcamanın
belirlenmesi için elektrik saati konulmuştur.
Bina Çevresi: Otopark girişi Vatan caddesi, çıkışı İnal caddesindendir. Otoparka girip
çıkmadan boş yer olup olmadığını gösteren sistem Vatan caddesinden görülecek şekilde
konulmuştur.
3 - İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: İhalenin
toplam muhammen bedeli 1.278.900,00 TL (KDV HARİÇ) olup; bu ihaleye ait geçici teminat
miktarı 38.367,00 TL’dir.
4 - İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi,
Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA
adresinde 24.04.2015 tarihinde saat 15.00’de yapılacaktır. Teklifler en geç 24.04.2015 tarih ve
saat 15.00’e kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları
hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
5.1. İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir),
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
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e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan
alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
5.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan
şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya
kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza
sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan
alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul
edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
6 - Konu ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL’dir
7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
8 - İhale şartnamesinin posta yolu ile satışı yapılmayacaktır.
9 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
3257/1-1

—— • ——

BASKILI EKMEK VE ROLL EKMEK POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 kg Baskılı Şampiyon Ekmek Poşeti,
2.000 kg Baskılı Fındıklı Ekmek Poşeti, 3.000 kg Baskılı Köy Roll Ekmek Poşeti ve 1.000 kg
Baskılı Tuzsuz Ekmek Poşeti alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2 - İhale 28.04.2015 Salı günü saat 14:00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4 - Nihai teklifler en geç 28.04.2015 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Muhasebe
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.
7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66
Faks: 397 33 71 - 74
3254/1-1

—— • ——

TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR
Kızılcahamam Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulundan:
Mülkiyeti Kızılcahamam Jeotermal Turizm Sağlık eğitim İnşaat Seyehat Temizlik Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi ait 725 ada 2 nolu parselde bulunan Yabanabat Termal tesisleri
içerisindeki 2 adet Türk Hamamı, 4 adet özel aile kabini, 1 adet yüzme havuzu 2 adet fin hamamı
ve 2 adet sauna 24/04/2015 tarihinde saat: 14:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.
Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 10 yıllığına ihalesi yapılacak olup; İhaleye ait şartname
bedeli mukabilinde şirketimiz muhasebe servisinden alınabilir.
İlgililere ilan olunur.
3278/1-1
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PEMBE DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:
Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Pembe Dosyalık Karton teknik ve ticari şartname
esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

Cinsi

Ebadı

Pembe Dosyalık Karton

70x112 cm.

Miktarı
6.000

Neye Göre
Alınacağı

Paket Teknik Şartname

Son Teklif
Verme Tarihi
28.04.2015

Sınıf: 1 Tipi: 2 Cinsi: 2
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve
Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname
bedelini (100,00.- TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 28/04/2015 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme
Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D - 100 Karayolu Üzeri Gebze/KOCAELİ
adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması
yaptırılacaktır.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İstekliler ihale konusu Pembe Dosyalık Kartonun tamamı için teklifte bulunacaklardır.
Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.
Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda “…4734 ve 4735 sayılı
kanun ibaresi yerine, ilgili kanunun ve şartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek
zorunda olduğu …” ibaresi yer alacaktır.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
3235/1-1
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1 (BİR) ADET FİŞEK MUAYENE TEZGAHI ALINACAKTIR
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No

: 2015/41947

1 - İdarenin;
a- Adresi

: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi
Başkanlığı, 06330 Tandoğan/ANKARA

b- Telefon - faks numarası

: 0312 296 12 23 - 0312 296 16 93

c- Web Sayfası

: www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu işin;
a- Niteliği, türü

: Mal Alımı

b- Miktarı

: 1 (bir) adet

c- Malların teslim edileceği yer :
c1- Yabancı istekliler için

: Mallar INCOTERMS 2010’a (yayın no 715) göre
FOB Stowed/FCA olarak teslim edilecektir. Teslim
yeri teklifte belirtilecektir.

c2- Yerli istekliler için

: Mallar MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü,
ANKARA adresinde teslim edilecektir.

d- Teslim süresi

: Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren Fişek
Muayene Tezgahı’nın teslimatının gerçekleştirileceği
ana kadar geçen süredir.

3 - İhalenin;
a- Yapılacağı yer

: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi
Başkanlığı, 7. Kat, 716 no.lu Toplantı Salonu

b- Tarihi ve saati

: 25/05/2015, 10.30

4 - İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres;
a- İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil): 500-TL (beş yüz Türk
Lirası)
b- İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. kat
oda No: 703” adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin
alım organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
c- İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi
Başkanlığı B Blok 2 nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun
ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7. kat 703 No.lu odadan
alınacaktır.
5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

Sayfa : 26

RESMÎ GAZETE

13 Nisan 2015 – Sayı : 29325

a- Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi
Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7. Kat, 718 No.lu Oda.
b- Tarih ve saati: 25/05/2015, 10:30
6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;
İstekli;
6.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik
posta adresini,
6.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesini,
6.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,
6.4- İdari Şartname’nin 10.1 ve 10.2 nci maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına
dair belge ve İdari Şartname’nin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda
olmadığına dair yazılı beyanını,
6.5- Teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’nin 21’inci maddesinde belirtilen
proforma fatura),
6.6- İdari Şartname’nin ilgili maddeleri doğrultusunda, geçerlilik süresi en az 180 (yüz
seksen) takvim günü olan ve teklif ettikleri bedelin %3 ünden (yüzde üç) az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminatını,
6.7- Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından
fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi,
sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma
durumunu gösteren beyanını,
6.8- Yabancı imalatçı olması halinde; Teklif edilen Fişek Muayene Tezgahı’nın imalatçısı
olduğunu belgeleyen ve İstekli’nin yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya
yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş İmalatçılık Belgesini
(Ek - A),
6.9- Yerli imalatçı olması halinde; Fişek Muayene Tezgahı’nın üretildiği yerin Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından tasdik
edilmiş Yerli Malı Belgesi’nin (Ek - A) aslı veya noter tasdikli suretini,
6.10- AQAP - 2010 veya AQAP - 2120 veya TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş
kuruluşlardan alınan ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (International
Accreditation Forum - IAF) Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon
kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesinden herhangi birini,
6.11- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik
Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olduğuna dair teyidini,
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6.12- Teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/mümessilin
kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesi’ni,
6.13- Teklif edeceği Fişek Muayene Tezgahı’nı temin eden müşterilerinin isimleri ve
adresleri ile birlikte Fişek Muayene Tezgahı’nın satın alındığı yılı da içeren referans listesini,
teklifi ile birlikte sunacaktır.
7 - Bu ihaleye İdari ve Teknik Şartnamedeki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve
Yabancı İstekliler katılabilecektir.
8 - İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte
serbesttir.
9 - Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
10 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt-yüklenicilere yaptırılamaz.
11 - İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir.
12 - Teklifleri uygun bulunan İstekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya
çıkan toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme yapılacaktır.
13 - Yabancı İstekli’nin teklif dili İngilizce, yerli İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır.
14 - Teklif fiyatı tek ve konvertible bir para biriminde olacaktır.
15 - Bu ihalede kısmi teklif ve alternatif teklif verilemez.
16 - Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul
Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır.
17 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim
günüdür.
18 - Tekliflerin

değerlendirilmesinde

Yerli

İstekliler

lehine

fiyat

avantajı

uygulanmayacaktır.
19 - Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir.
20 - Bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi
kapsamında MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 24 üncü
maddesine istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır.
21 - Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.
22 - İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen
ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir.
23 - İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez.
24 - Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartname ile Eklerinde belirtilen
hükümlere uygun olarak verilecektir.
İlan olunur.
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TTK İHTİYACI OLARAK ELEKTRO - HİDROLİK YÜKLEYİCİ ŞANZUMAN
YEDEKLERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2
ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@ taskomuru.gov.tr.
2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

Elektro - Hidrolik Yükleyici
Şanzuman Yedekleri

3 Kalem

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

: Yerli yükleniciler için: TTK Makine ve İkmal
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü Tesellüm Ambarı Yabancı yükleniciler
için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı
: Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına
müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine
veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe
başlama talimatının tebliğinden itibaren 270 takvim
günüdür.
: Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını
müteakip 270 takvim günüdür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 20.05.2015 Çarşamba saat 15:00
c) Dosya no
: 809 - TTK/1450
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi,
i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok.
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00 TL karşılığı
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 20.05.2015 Çarşamba saat 15:00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta
vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
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 sözleşmesi düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
3281/1-1
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MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2015/41524
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72
2 - İhale konusu işin niteliği,
türü ve miktarı
: 40 kalem Muhtelif Elektrik Malzemesi; teknik şartname,
bilgi ve resimlere göre satın alınacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 27/04/2015 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına
27/04/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 50, - TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
3129/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Türk Standardları Enstitüsünden:
DUYURU
Türk Standardları Enstitüsünün 54 üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2015
Pazartesi günü Saat:10.00'da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Necatibey
Caddesi No: 112 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Türk Standardları Enstitüsü Konferans
Salonunda yapılacaktır.
İlgililere duyurulur.
GÜNDEM:
1. Toplantının Açılması,
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması,
3. Protokol Konuşmaları,
4. Başkanlık Divanı Seçimi,
5. Gündemin Onaylanması,
6. 2014 Yılı Faaliyetleri ile Kesin Hesabının Takdimi,
7. 2015 Yılı Bütçesi Hakkında Bilgi Verilmesi,
8. 2014 Yılı Denetleme Kurulu Raporunun Takdimi,
9. Yönetim Kurulunun İbrası,
10. Önergelerin Müzakeresi,
11. TSE Başkanı ile Yönetim Kurulunun Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
12. Teknik Kurul Üyelerinin Seçimi,
13. Dilek ve Temenniler,
14. Toplantının Kapatılması.
3291/1-1
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Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:
İlan Tarihi
: 13.04.2015
Son Başvuru Tarihi : 27.04.2015
Üniversitemizin ilgili biriminde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi
alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz
olmaları gerekmektedir.
Profesör Kadrosu İçin Gerekli Belgeler
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın listesi, 2
adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi
kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora) ve Doçentlik Belgesi
(yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması),
Çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Notlar
1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları
dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Adresi ve iletişim
Tunceli Üniversitesi
Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ
Tel: 0428 213 1794

Birimi/Bölümü

Mühendislik
Fakültesi/Gıda
Mühendisliği

Anabilim
Dalı

Gıda
Bilimleri

Unvan

Adet

Derece

Profesör

1

1

—— • ——

İlan Şartı
Biyokimya alanında
Doçentlik unvanını almış
olup; serbest radikaller,
antioksidanlar ve enzim
kinetiği konularında
çalışmalar yapmış olmak.
2952/1-1

Ankara Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Pursaklar Belediye Encümeni'nin 12.02.2015 gün 34 sayılı kararı ile uygun görülen ve
Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 02.04.2015 gün 1010 sayılı kararı ile onaylanan,
(Altındağ) Karaköy Mahallesinde bulunan 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
73, 74, 75, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ve 135 no.lu kadastro parsellerini
kapsayan 90005/1 no.lu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi uyarınca
Belediyemiz ilan panosunda 13.04.2015 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
3234/1-1
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:
AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve
2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine
dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği
ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan (2) adet
Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla avukat alınacaktır.
I - ATAMA YAPILACAK KADRO VE SAYISI:
SAYISI

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

2

AH

AVUKAT

5

II - Giriş Sınavının Şekli, Başvuru Şartları, Yeri ve Değerlendirilmesi
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için
öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp
taşımadıkları Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen
adayların listesi, sınav yeri ve tarihi son başvuru gününü takip eden beş iş günü içerisinde,
üniversitenin (www.selcuk.edu.tr) internet sitesinde yayınlanacaktır.
Başvurular, 13 Nisan 2015 tarihten başlamak üzere 30 Nisan 2015 tarihi mesai bitiminde
sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda
eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen
belgelerle birlikte, Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı, Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara
Caddesi No:6 - 42151 Karatay / KONYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda
bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan
başvurular dikkate alınmaz.
Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı
alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir
sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı
puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri alan
adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına
göre sözlü sınava çağırılır. Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların
tamamı da sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan
almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı
sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sıralamaya giren adaylar
üniversitemizin internet sitesinde duyurulacaktır.
Yazılı sınav 12/05/2015 tarihinde saat 9:30 da Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü merkez
binasında (Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara Caddesi No: 6 - 42151 Karatay / KONYA)
yapılacaktır. Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar
26/05/2015 tarihinde saat 9:30 da aynı adreste sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Aynı gün sınavın
bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.
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III - Sınava Başvuru Şartları
A) Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) 05 - 06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3
puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,
c) Hukuk fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine
sahip olmak.
IV - Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
a) Selçuk Üniversitesi internet Web sayfasından temin edilecek sınav başvuru formu
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış
olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),
c) Üç adet vesikalık fotoğraf,
ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
d) Özgeçmiş,
e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.
Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Üniversitemiz
Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek
kaydıyla ilgili Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.
V - SINAV KONULARI:
1) Sınav konuları şunlardır:
a) Anayasa Hukuku
b) Medeni Hukuk
c) Borçlar Hukuku
ç) Ticaret Hukuku
d) Medeni Usul Hukuku
e) İcra ve İflas Hukuku
f) İdare Hukuku
g) İdari Yargılama Hukuku
ğ) Ceza Hukuku
h) Ceza Usul Hukuku
ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
i) 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili mevzuat
2) Sözlü sınavda adaylar:
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
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b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu
tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar
puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda
başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların
aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının
eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
VI- Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz:
Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak
suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar
yedek aday isimlerinden oluşturulan liste atamaya yetkili amir Rektörün onayına sunulur.
Onaylanan başarı listesi ve atanmaya hak kazanan adaylar üniversitenin internet sitesinde ilan
edilmek suretiyle duyurulur.
Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren
altı ay süreyle geçerlidir.
Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için
kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak komisyona
itiraz edilebilir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını
kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa
dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. İdare tarafından ödenen bedel
yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca
çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı
sıralamasına göre avukat kadrolarına atanırlar. Asıl listeden avukat kadrolarına atanmaya hak
kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir
sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir.
Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
İlan olunur.
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Savunma Sanayii Müsteşarlığından:
ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE
SINAVLA KADRO KARŞILIKSIZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR
A. Genel
3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarınca
çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle, sözleşmeli statüde 27 (yirmi yedi) Proje
Mühendisi pozisyona; Tablo 1’de belirtilen öğrenim bölümleri ve bu öğrenim bölümleri karşısında
belirtilen kontenjan adedi ile KPSS ve YDS puan türünde aşağıda belirtilen Genel ve Özel şartlarla
personel istihdamı yapılacaktır.
Tablo 1

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım
Mühendisliği
Elektrik - Elektronik
Mühendisliği/Elektronik
Mühendisliği/Elektronik
ve Haberleşme
Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Gemi İnşaat (ı) ve Gemi
Makineleri Mühendisliği
/Gemi ve Deniz Teknolojisi
Mühendisliği/Gemi
Makineleri
Mühendisliği
Makine
Mühendisliği/Mekatronik
Mühendisliği
Uçak Mühendisliği / Uzay
Mühendisliği / Havacılık ve
Uzay Mühendisliği
TOPLAM

KONTENJAN
ADEDİ

MÜLAKATA
ÇAĞIRILACAK
KİŞİ SAYISI

4

20

5

25

7

35

2

10

5

25

4

20

27

135

KPSS
ŞARTI

YDS ŞARTI

İNGİLİZCE
ALANINDA
P (1) PUAN
EN AZ
TÜRÜNDEN
C
EN AZ 70
SEVİYESİ
PUAN
(EN AZ 70
PUAN)

B. Sınav Başvuru Şartları
1. Genel Şartlar:
(1) Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2. Özel Şartlar:
(1) Üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmaları,
(2) 6 - 7 Temmuz 2013 ve 5 - 6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P (1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları,
(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den
İngilizce alanında en az 70 (yetmiş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından
YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,
gerekmektedir.
(4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul
edilmeyeceklerdir.
C. Başvuru Şekli ve Belgeler
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(1) Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav
başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru
tarihi olan 11 Mayıs 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat: 18:00) sisteme
yükleyeceklerdir.
a) Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları
ifade edilecektir.), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri
içerecek şekilde düzenlenmiş olarak).
b) Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı.
c) Öğrenim ve denklik (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için) belgesi.
ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM
tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi.
(2) Eksik veya yanlış bilgi ve belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ç. Sınav Çağrısı
(1) Başvuran adaylardan, bu ilanda belirtilen Genel ve Özel Şartları taşıyanlar arasından,
KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS puanlarından
yüksek olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adayla
aynı puanı alanlar dâhil) sınava katılmaya hak kazanacaktır.
(2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve
saatleri Müsteşarlığın (www.ssm.gov.tr) internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.
D. Sınav
(1) Sınav, sözlü (mülakat) şeklinde yapılacak olup; Alan bilgisi konularının yanı sıra bir
konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve
tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel
kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi yetkinliklerinin ölçüldüğü sınavı ifade
eder.
E. Değerlendirme ve Atama
(1) Sınav Kurulu üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın
Sınav notunu gösterecektir.
Sınavda (Mülakat) başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan alınması
gerekmektedir.
(2) Adayların başarı puanı; KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması
suretiyle belirlenecektir.
(3) Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası
belirlenecektir.
(4) Bu sınav için geçerli olmak üzere, asıl olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek şekilde
yedek belirlenebilecektir.
(5) Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5 (beş) katı kadar aday
başvurusu olmaması, şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı
aday bulunmaması halinde pozisyonlar için belirlenen öğrenim bölümleri arasında kontenjanlar
kaydırılabilecektir.
(6) Asıl ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın
internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir bildirimde bulunulmayacaktır.
(7) Asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların vize işlemlerinin Maliye Bakanlığı’nca
yapılmasını müteakip göreve başlama tarihleri Müsteşarlık internet sitesinde tebliğ mahiyetinde ilan
edilecektir.
(8) Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınava alınmaz, sınava alınmış olsa
bile bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve
bunlar hiçbir hak talep edemezler.
F. Bilgi Alma
(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı’nın (312) 411 90 61 veya (312) 411 92 81 numaralı telefonlarından temin edilebilir.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Erciyes Üniversitesi Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Uygulama ve
1

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Fatih Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Piri Reis Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

4
17

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

21

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

22

c - Çeşitli İlânlar

32

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
39

Günlük Değerleri

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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