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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/8095
8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden

muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki
Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının 31/8/2015 tarihli ve 172441 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun
1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

               Y. AKDOĞAN                          N. KURTULMUŞ                            C. YILMAZ                                   Y. T. TÜRKEŞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                   A. GÜRCAN                              A. H. KONCA                                       F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                    A. ERDEM                                   İ. GÜLLÜCE                           F. H. SİNİRLİOĞLU                             N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

            A. R. ALABOYUN                             A. Ç. KILIÇ                                     K. ARZU                                          C. AŞÇI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ALTINOK                                M. DOĞAN                                  Y. TOPÇU                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

4 Eylül 2015
CUMA

Sayı : 29465



1/9/2015 TARİHLİ VE 2015/8095 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 53 – Kurban Bayramı tatili nedeniyle;
a) 23 Eylül 2015 Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 28 Eylül 2015 Pazartesi

günü saat 07.00’a kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden yararlananlar,
b) 24 Eylül 2015 Perşembe günü saat 00.00’dan başlayarak 27 Eylül 2015 Pazar günü

saat 24.00’a kadar belediyelerle bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen
toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar,

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden
muaftır.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

—— • ——
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                              1 Eylül 2015
       69471265-305-9622

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Ulusal Akrobatik Hava Kuvvetleri 55’inci Yıl Kutlamalarına katılmak üzere; 4 Eylül
2015 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne
kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Selami ALTINOK’un vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    1 Eylül 2015
     68244839-140.03-234-522

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 1/9/2015 tarihli ve 69471265-305-9622 sayılı yazınız.
Ulusal Akrobatik Hava Kuvvetleri 55’inci Yıl Kutlamalarına katılmak üzere, 4 Eylül

2015 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne
kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Selami ALTINOK’un vekâlet etmesi
uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Bozok Üniversitesinden:

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin onüçüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) Son sınıf öğrencileri ile öğrenim süresini aşan öğrencilerin, bir yarıyılda alabile-

cekleri haftalık azami ders yükü kırk saat olarak belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nişantaşı Üniversitesi enstitülerinde yürütülen lisans-

üstü eğitim programlarına kayıt ve kabul esasları, devam, sınavlar, tez ve başarı değerlendir-

melerini içeren lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/10/2011 28089

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/6/2012 28316

2- 20/11/2012 28473

3- 10/8/2015 29441
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim dalı: 3 Mart 1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Li-

sans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde

enstitüler için tanımlanan ve enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

c) Anabilim dalı başkanlığı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İş-

leyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüler bünyesinde eğitim programı

bulunan anabilim dalı başkanlıklarını,

ç) ANO: Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması; öğrencinin her yarıyılda aldığı derslerin harf

notu katsayıları, bu derslere ait kredi ile çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve bu

toplamın kredi toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanmasını,

d) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalaması; ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm

derslerin harf notu katsayıları, bu derslere ait kredi ile çarpılarak elde edilen sonuçların top-

lanması ve bu toplamın kredi toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanmasını,

e) Bitirme projesi: Tezsiz yüksek lisansta kredisiz bitirme projesi dersin kapsamında

öğrencinin hazırladığı raporu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması ve bitirme projesi dö-

nemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya

doktoralı öğretim elemanını,

g) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,

ğ) EASD: Enstitü Anasanat Dalını,

h) Enstitü: Nişantaşı Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ı) Enstitü Kurulu: Enstitüler bünyesindeki ana bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü Yönetim Kurulu: Nişantaşı Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim kurul-

larını,

j) Mütevelli Heyeti: Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

l) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içe-

rikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavını, tez ve uygulamalarını,

m) Rektör: Nişantaşı Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Nişantaşı Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini,

ö) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,

p) Üniversite Yönetim Kurulu: Nişantaşı Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

r) Üniversite kredisi: Nişantaşı Üniversitesi ders saatini,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Ortak Hükümler

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarının kontenjanları, ilgili enstitü

kurulları tarafından belirlenir ve Senatoya sunulmak üzere Rektörlüğe bildirilir.

(2) Rektörlük, enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programla-

rının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru koşullarını, son başvuru tarihlerini,

sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri ilan eder.

Eğitim-öğretim süresi ve ücreti

MADDE 6 – (1) Üniversitede yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora eğitim-öğretimi

ücretlidir.

(2) Yüksek lisans, doktora ve/veya bilimsel ve yabancı dil hazırlık programlarının üc-

reti, ders başına eğitim-öğretim ücretleri, tez ücreti, bitirme projesi dersi ücreti ve ön kayıt

ücreti akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere, Mütevelli Heyet

tarafından yeniden belirlenir. Program ücreti Tezli Yüksek Lisans programları için dört yarıyıl

kapsamındaki 24 kredilik ders yükü, kredisiz seminer dersi ve yüksek lisans tezi karşılığıdır.

Program ücreti Tezsiz Yüksek Lisans programları için üç yarıyıl kapsamındaki 30 kredilik ders

yükü ve bitirme projesi karşılığı, Doktora ve Sanatta Yeterlik Programları için ise sekiz yarıyıl

kapsamındaki 24 kredi ders yükü, yeterlilik dönemi, seminer dersi ve doktora tez dönemi kar-

şılığıdır. Yüksek lisans programları, sanatta yeterlik ve doktora programları için normal öğrenim

süresi içerisinde bitiremeyerek ek süre alan öğrenciler Mütevelli Heyet tarafından belirlenen

ek öğrenim ücretini öderler.

(3) Bir eğitim-öğretim yılının başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğren-

cinin herhangi bir sebeple üniversiteden eğitim dönemi başlamadan kaydını sildirmesi halinde,

kaydı yapılan yarıyıla ait ve önceki yarıyıllara ait öğrenim ücreti iade edilmez. Bir eğitim-öğ-

retim yılının başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencilerden ilgili programa

ilişkin tüm programa ait toplam öğrenim ücretinin tamamını ilk kayıt esnasında ödemiş olan-

ların kayıt yaptırdıkları ya da yeniledikleri başlayacak olan yarıyıl ve önceki yarıyıllara ait kı-

sımları kesilerek geri kalan miktar kendilerine iade edilir. Öğrenim ücretlerini Rektörlükçe be-

lirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin o dönem için ders kayıtları yapılmaz, yenilenmez.

(4) 17 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü gereğince kaydını sildiren öğrencilere, talep-

leri halinde kayıt sildirme tarihinden sonraki eğitim süresine ilişkin eğitim ücreti Rektörlükçe

iade edilir.

Başvuru şekli

MADDE 7 – (1) Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programı belirten belgeler ile ilgili

enstitü yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri de ekleyerek akademik takvimde belirtilen

süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar.

(2) Başvuru için gerekli diploma yurt dışından alınmış ise, diplomanın YÖK tarafından

denkliğinin onandığına dair belgenin aslı veya üniversite tarafından onaylanmış suretinin ya

da YÖK’e denklik başvurusunda bulunulduğuna dair belgenin aslı veya onaylı suretinin su-

nulması gerekir. Denklik belgesinin aslının ilk yarıyılın sonuna kadar ibraz edilmesi zorunlu-

dur.
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(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversitesi tarafından onaylı örneği kabul

edilir.

(4) Askerlik durumuna ilişkin işlemler ise adayın beyanına ve talebine ilişkin gerçek-

leştirilir.

Başvuru koşulları

MADDE 8 – (1) Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların bir lisans

diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’e başvurduğu

programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına

sahip olmaları gerekir. Enstitüler bünyesinde yürütülen her tezli yüksek lisans programına hangi

ALES puan türüyle başvuru yapılacağı, ilgili anabilim dalı başkanlığı önerisi, ilgili enstitü

kurul kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra gerekirse,

lisans not ortalaması ve anabilim dalı başkanlığınca yapılacak olan aday değerlendirmeye iliş-

kin bilim sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru

için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini be-

lirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb. diğer belgeleri ve hangi düzeyde yabancı

dil bilgisi gerektiği, senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. ALES puanının

%50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, senato tarafından

belirlenir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara bağlı ana sanat dallarına ve

tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz.

(3) İngilizce dilinde veya İngilizce ağırlıklı yürütülen yüksek lisans programlarına öğ-

renci kabulünde YDS’den en az 50 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği

kabul edilen uluslararası İngilizce yabancı dil sınavından eşdeğer puan almak şartı aranır. Öğ-

renci kabulü için ALES ve yabancı dil puanı dışında lisans not ortalaması, mülakat, referans

mektubu, yüksek lisans amacına ilişkin kompozisyon, benzeri diğer hususlar veya şartlar Senato

tarafından belirlenir. Değerlendirmeye tabi birden çok husus bulunması halinde ALES puanı

yüzde 50’den aşağı olmamak üzere dikkate alınır.

(4) İngilizce dilinde veya İngilizce ağırlıklı yürütülen yüksek lisans programlarına öğ-

renci kabulünde yukarıda belirtilen yabancı dil puan belgesine sahip olmayan yüksek lisans

adayları; Üniversitenin yabancı dil yeterlilik sınavına girmek ve bu sınavdan eşdeğer düzeyde

puan almak zorundadırlar. Bu sınavda da başarısız olan adaylar, esasları Senatoca belirlenmek

üzere Nişantaşı Üniversitesi Hazırlık Okulunda öğrenim ücretini ödemek koşuluyla yabancı

dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilir. Bu programın süresi azami iki yarıyıl

olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilere öğrenim ücretini öde-

mek koşuluyla en fazla iki yarıyıl daha ek süre ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile verilebilir.

Hazırlık programında geçirilen süre öğrenim süresine dâhil edilmez.

(5) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans diploma-

sına veya lisans diplomasına veya koşullu ön kabul için tezli yüksek lisans veya lisans öğre-

nimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Adayların; ALES’ten, başvurdukları prog-

ramın puan türünde olmak kaydıyla, yüksek lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az
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55 puana ya da lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az 80 standart puana ya da YÖK

tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınav türlerinin birinden eşdeğer bir puana sahip olmaları

gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-

larının 4 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olması aranır. Senato en az puan

limitlerini yükseltebilir.

(6) Doktora programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca,

İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi ya-

bancı 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 ta-

rafından karar verilir. Doktora programına başvuran adaylar gerekli dil puanını yerine getire-

miyorlar ise, diğer tüm şartları karşılayabiliyor olmaları durumunda özel öğrenci statüsünde

kayıt yaptırabilir, daha sonra yeterlilik sınav dönemine kadar gerekli dil puanını belgelendirip

ilgili enstitüye sunmaları koşuluyla öğrencilik hakkı elde ederler.

(7) Başvurusu kabul edilen doktora öğrenci adayı mülakata alınır. Mülakat jürisi ilgili

anabilim dalının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci kabulünde

ALES puanı, yabancı dil puanı, mülakat ve lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması dikkate

alınarak değerlendirme yapılır. Değerlendirme sırasında ALES puanı yüzde 50’den aşağı ol-

mamak üzere dikkate alınır. Değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan iste-

nen diğer belgeler Senato tarafından belirlenir ve bu konular bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine

göre yapılacak ilanda belirtilir.

(8) Lisans diploması ile doktora programına başvuracak adaylar için, lisans mezuniyeti

başvurduğu program ile ilgili bir alandan olmayanlar, lisans diploması ile doğrudan doktora

programına kabul edilmezler.

(9) Sanatta Yeterliliğe başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans dip-

lomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar haricinde, lisans dip-

loması ile başvuranlardan 70 puan olmak üzere ALES’in sözel kısmından 55 standart puandan

az olmamak koşulu ile, ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları ge-

rekir. Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans

ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu

da değerlendirilebilir. Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan

veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan muadili puan alma şartı bulunmak-

tadır.

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere il-

gili ana bilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan en az üç öğ-

retim üyesinden oluşan bir program kabul komisyonu kurulur. Komisyon, Senatonun belirlediği

esaslar çerçevesinde yapacağı inceleme sonucunda adayların programa kabulü konusundaki

önerileri oluşturur. Kesin kabul, program kabul komisyonu önerilerinin enstitü yönetim kurulu

tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur. Tezli ve tezsiz olarak yürütülen

yüksek lisans programlarına kabul aşamasında adayın hangi programa tezli veya tezsiz kabul

edildiği belirtilir.
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(2) Yabancı uyruklu adaylarla, yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu

adayların başvuru, kabul, kayıt ve başvuru değerlendirmesinde ilgili mevzuat hükümleri uy-

gulanır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların Üniversiteye kayıtları yapılmaz, yapılmış

ise iptal edilir.

Kesin kayıt

MADDE 10 – (1) Programlara girmeye hak kazanan adaylar Üniversite tarafından is-

tenen belgeler ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca oluşturulan kayıt bürolarına bizzat baş-

vurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni

temsilcisi veya belirleyeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir.

(2) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında

kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(3) Öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapıl-

maz.

Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Lisans derecesini başvurdukları tezli yüksek lisans programıyla ilgili

bir alandan almamış olan adayların eksikliklerini gidermek amacıyla adaylara bilimsel hazırlık

programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programında yer alacak dersler ana bilim dalı başkanlı-

ğının önerisi üzerine ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-

mındaki bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlı-

ğının önerisi ve ilgili yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarda bu Yönetmelik hükümleri

uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. İki yarıyıl içinde

derslerin tamamından başarılı olan öğrenci, ilgili yarıyıla ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu

ile lisansüstü programa devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bilimsel hazırlık programına kabul

edilecek öğrenciler için aranacak lisans mezuniyet türü ve diğer kriterler, ana bilim dalı baş-

kanlarından gelen öneriler doğrultusunda ilgili enstitü kurulunda karara bağlanır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, daha önce disiplin cezası

almış olması nedeniyle herhangi bir lisansüstü programından ilişiği kesilmemiş olan ve belirli

bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü

yönetim kurulu kararı ile belirlenen lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu

öğrencilerde tezli yüksek lisans programlarında ALES puan şartı, doktora programlarında ya-

bancı dil belgesi şartı aranmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından

yararlanamazlar. Özel öğrencilerin, 6 ncı maddede belirtilen eğitim-öğretim ücretini ödemeleri

gerekir. Özel öğrencilere uygulanacak kabul şartları ilgili kurulca belirlenir.
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(2) Özel öğrencilerin alacakları veya muaf tutulacakları toplam ders sayısı lisansüstü

programındaki alınması gereken toplam kredi ve derslerin yüzde 50’sini aşamaz.

(3) Bu özel öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesi bu Yönetmelik hü-

kümlerine göre yapılır ve kendilerine başarılı oldukları dersler ve bu derslerden aldıkları notları

gösteren enstitü onaylı bir belge verilir.

(4) Bu Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde, yüksek lisans prog-

ramları için ALES ve doktora programları için yabancı dil sınavında geçerli puanı alarak ba-

şarılı olan öğrenciler sınav tarihini takip eden yarıyılda ilgili enstitünün herhangi bir lisansüstü

programına kayıt hakkını elde ederler. Kesin kayıt konusunda 10 uncu madde hükümleri uy-

gulanır. Ancak, özel öğrenci statüsünde alınmış ve başarılı olunmuş derslerin son iki akademik

yıl içinde alınmış olmaları zorunludur.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Üniversitedeki bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yüksek-

öğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık hariç en az, bir yarıyılı tamamla-

mış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla başvurabilir.

(2) Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne ben-

zer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş

yapmak isteyenlerin, enstitüye kabul edilebilmeleri için öğrencinin ilk girdiği enstitüde en az

bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden başarılı olmuş ve yatay

geçiş yapmak istediği lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş olması

gerekir. Tezsiz bir programdan tezli programa geçişte öğrenci belirli derslerden muaf olabilir.

Ancak bu muafiyet, aldığı derslerin yüzde ellisinden fazlası olamaz ve öğrenci en az bir dönem

tezli programda okumak zorundadır.

(3) Üniversitenin enstitü ve anabilim dalları arasındaki yatay geçişler ile tezli ve tezsiz

yüksek lisans programları arasındaki geçişler için de aynı koşullar aranır.

(4) Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili lisansüstü programa

sayılacağı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belir-

lenir. Bu öğrencilerin programlardan almış ve başarmış oldukları derslerin eşdeğerliği konu-

sundaki değerlendirmeler ilgili anabilim dalı başkanlığınca atanan bir kurul tarafından yapılır.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 14 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kayıt yaptıran ya da

kaydını yenileyen öğrencilere, Rektörlük tarafından bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik

belgesi verilir.

(2) Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci kimlik kartını iade eder. Yıp-

ranan kimlik kartı yenisi ile değiştirilir.

(3) Kimlik kartının kaybedilmiş olması durumunda öğrencinin, kimliğinin kayboldu-

ğuna dair bir dilekçeyle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması üzerine, kendisine ücret

mukabili yeni kimlik kartı düzenlenir.
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Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre

içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için prog-

ram ücretinin veya ders ücretinin ödenmiş olması zorunludur. Yüksek lisans ve doktora prog-

ramlarının tez ve bitirme projesi aşamasındaki öğrencilerinin her yarıyıl tez ve bitirme projesine

kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme

işlemi yapılmaz.

(2) İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemek istedikleri ya-

rıyılın ücreti dahil olmak üzere geriye dönük öğrenim ücretinin tamamını ödemiş olması ko-

şuluyla kayıtları yenilenir. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme iş-

lemleri yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler, azami öğrenim sürelerini tamamlayıp tamamla-

mama durumlarına göre 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddeleri gereğince ve Mütevelli

Heyeti tarafından kayıt yeniledikleri öğrenim yılı için belirlenen öğrenim ücretlerini ödemek

koşuluyla kayıtlarını yenileyebilirler. Kayıt yenilemedikleri dönemde öğrencilik haklarından

yararlanamazlar. Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyıla ait derslere ve sınavlara

giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim sü-

resinden sayılır. Kayıtsız geçirilen yarıyılın öğrenim ücretinin dörtte birini ödemek koşuluyla

takip eden yarıyıl başında kayıt yenilenebilir.

(4) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturduk-

ları ders programlarını ders danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorun-

dadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden şahsen sorumludur

ve ders kayıtlarını bizzat kendileri yaptırmakla yükümlüdürler. Ders alma işlemini tamamlayan

öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 16 – (1) Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve geçerli nedenleri

kanıtlayan belgeleri ile birlikte kayıt dondurma talep formu doldurarak akademik takvimde be-

lirtilen süreler içerisinde ilgili enstitüye yaparlar. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresinden

sayılmaz.

(2) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle ve ilgili yönetim kurulunca, istekte

bulunan öğrencinin kaydı bir defada en çok iki yarıyıl için dondurulabilir:

a) Öğrencinin; üniversite hastaneleri, olmadığı takdirde diğer sağlık kuruluşlarından

alınacak raporla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin doğal afete uğradığının mahallin en büyük

mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi.

c) Belgelenmiş olmak kaydıyla anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya bun-

ların ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması.

ç) Öğrencinin tutukluluk hali.
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d) Kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yük-

seköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

Öğrencinin yurt dışında geçici olarak eğitim programına katılması.

e) Öğrencinin; ne suretle olursa olsun askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin

kaldırılması suretiyle askere alınması.

(3) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çık-

ması halinde belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerden aranacak belgeler ilgili yönetim kurulunca

belirlenir.

(4) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için öğrencinin ilgili yarıyıla/yarı-

yıllara ait öğrenim ücretinin en az üçte birini ödemesi koşulu aranır. Aksi halde kayıt dondurma

talebi işleme konulmaz.

Kayıt silme

MADDE 17 – (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümle-

rine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan bir öğrencinin ilgili yönetim kurulu

kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması halinde ilgili enstitü

yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir

(3) İlişiği kesilen öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvur-

maları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Dersler ve Başarı Değerlendirmesi

Akademik takvim

MADDE 18 – (1) Üniversitenin eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, ensti-

tülerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlarına ilişkin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl içi sı-

nav ve yarıyıl sonu sınav tarihleri, öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ve benzeri konulara

ilişkin tarihler akademik takvimde belirtilir.

Eğitim ve öğretim dönemleri

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlarında eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre

düzenlenir.

(2) Yarıyıl esasına göre eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından

oluşur.

Dersler ve başarı değerlendirmesi

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim

elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla

ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim
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üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yü-

rütülür. Kredili derslerden başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıdaki

gibidir.

Başarı Derecesi Başarı Notu Puanı

Pekiyi AA 4.00 90-100

İyi-Pekiyi BA 3.50 85-89

İyi BB 3.00 80-84

Orta-İyi CB 2.50 75-79

Orta CC 2.00 65-74

Başarısız FF 0.00 64 ve altı

Muaf MU -- --

Final Sınavına Girmedi FG 0.00 0.00

Devamsız DZ 0.00 0.00

(2) Tezli yüksek lisans seminer dersi, tezsiz yüksek bitirme projesi dersi, tezli yüksek

lisans tezi, yeterlilik sınavı ve doktora tezi başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf kar-

şılıkları aşağıdaki gibidir.

Başarı Derecesi Başarı Notu

Başarılı S

Başarısız F

Ağırlıklı genel not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 21 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu

katsayısının ders kredisi ile çarpılmasından bulunan toplam sonucun toplam krediye bölünmesi

yolu ile bulunacak değerdir.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür

ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4

ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son

not geçerlidir.

(4) Seminer dersi / bitirme projesi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı ve başarısız

olarak notlandırılır ve ortalamaya katılmaz.

(5) Öğrencinin tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında bir dersten başarılı sayıla-

bilmesi için minimum (2,00 – CC) notuna sahip olması gerekir. Tezli yüksek lisans program-

larında bir öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması en az (2,50 – CB) olmaması durumunda

tez dönemine geçemez.

(6) Öğrencinin doktora programlarında bir dersten başarılı sayılabilmesi için minimum

(2,50 – CB) notuna sahip olması gerekir. Bir öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması en az

(3,00 – BB) olmaması durumunda yeterlilik sınavına giremez ve yeterlilik sınavına giremeyen

ya da başarılı olamayan öğrenci tez dönemine geçemez.

Disiplin

MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
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Devam zorunluluğu

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, teorik derslerin yüzde

70’ine, uygulamaların ise yüzde 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam konusu, ilgili

dersin öğretim elemanı tarafından izlenir ve denetlenir. Her öğretim elemanı, yarıyıl sonunda

devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

(2) Devam şartı yerine getirilmemiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden de-

vam koşulu aranır.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru

tarihine kadar danışmanının onayını alarak, ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabi-

lirler.

Sınavlar

MADDE 25 – (1) Sınavlar; kısa sınav, ara (vize) sınavı, yarıyıl sonu (final) sınavı, bü-

tünleme sınavı ve ara (vize) sınavı yerine yapılan mazeret sınavından oluşur.

(2) Ara sınavı yazılı ve/veya belgelendirilmek koşulu ile sözlü, ödev, proje, seminer

çalışması veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Sınavlar, kısa sınavlar hariç ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanan ve enstitü ta-

rafından onaylanıp ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kart-

larının ibrazı zorunludur.

(4) Üniversite binaları dışında sınav yapılmaz. Ancak ilgili enstitü yönetim kurulunun

kararı ile bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim çerçevesinde yapılan sı-

navlar üniversite binaları dışında da yapılabilir.

(5) Bütünleme sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda, final sınavına girmek için bu

Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmiş ve final sınavına girememiş öğrenciler ile yarıyıl

sonu final sınavında başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır. Başarısız olunan her ders

için bir bütünleme sınav hakkı tanınır.

Başarı durumlarının ilânı ve itiraz hakkı, not durumu belgeleri

MADDE 26 – (1) Öğretim elemanları öğrencilerin başarı durumlarını, başarıyı belir-

leyen her türlü belge, sınav evrakı ile birlikte yarıyıl sonu (final) sınavını izleyen on gün içinde

ilgili enstitü müdürlüğüne iletir. Başarı durumu listeleri öğrencilere ilan edilir. Öğrencilerin

güncelleştirilmiş not durumu belgeleri, yarıyıl final sınavlarının bittiği günü izleyen en geç yir-

mi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır.

(2) Başarı sonuçlarına maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtirazlar başarı sonuçlarının

ilanından itibaren yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim

elemanı, itirazda bulunan öğrencinin durumunu maddi hata yönünden yeniden değerlendirir

ve kanaatini enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Bu değerlendirme sonucuna yapılan iti-

raz ilgili yönetim kurulunca sonuçlandırılır. Bu karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğ-

renciye duyurulur.

(3) Yarıyıl sonu ders başarı notlarıyla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt

süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programının amacı

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

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi

getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Ders ve kredi yükü

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 24 krediden ve 8 dersten az olmamak

koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile seminer dersi

ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme

Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(3) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans öğrenim türünde

ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi için

ağırlıklı genel not ortalaması 2.50'den az olamaz. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar

veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalaması 2.50’den az

olamaz. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci tez dönemine geçemez.

Süre

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı ya-

rıyıldır. Ancak öğrenci; ilk iki yarıyılda kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez

çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir.

(2) Azami süre sonunda kredi yükünü tamamlayamayan, seminer dersi ve tez savunma

sınavından da başarılı olamayan öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim

ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya tez ha-

zırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Tez danışmanı

MADDE 31 – (1) Anabilim dalı başkanlığı ders dönemini tamamlayan her bir öğrenci

için üniversiteden bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim elemanını yüksek lisans tez dö-

nemine kayıt yaptırdığı döneme ilişkin akademik takvimde yer alan ders başlangıç tarihi itiba-

riyle onbeş gün içerisinde tez danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim ku-

rulu onayı ile kesinleşir. Bir öğretim üyesi toplamda aynı anda en fazla oniki adet tezli yüksek

lisans ve doktora öğrencisine danışmanlık yapabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla

tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci tez danışmanı öğrenim görülen üniversite öğre-

tim üyelerinden olmak üzere ikinci “eş” tez danışmanı başka bir üniversiteden de atanabilir.

Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile

tez danışmanı değiştirilebilir.
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Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans tez konusu belirleme: Öğrenci 24 kredilik dersten ba-

şarılı olma şartını tamamladıktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez ko-

nusunu belirleyerek danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu EABD/EASD başkanlığına

teslim eder. Bölüm kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi enstitü yönetim kurulunun

kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği: Akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını

taşıyan tez öneri formunu öğrenci EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Bölüm kurulu kararı

ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(3) Tez konusu enstitü yönetim kurulunun kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi

içinde enstitü yönetim kurulunun karar tarihini takip eden en az altı ay içinde tezini teslim ede-

mez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 33 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Tezin intihal yapılmadığını bildiren raporunu tez savunmasına başvurmadan önce

enstitüye teslim etmek,

c) Enstitülerde güz ve bahar yarıyılı içinde en geç akademik takvimde belirlenen tarih-

lerde tezini teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak,

zorundadır.

Yüksek lisans tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 34 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı

ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite dışından olmak üzere en

az doktora unvanlı üç veya beş kişiden oluşur.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, beş öğ-

retim üyesi ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde eş danışman jüride görev alamaz.

c) Beş kişiden oluşan jürilerde eş danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere,

ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) Enstitü yönetim kurulu, önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın

savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konu-

sunun uyumlu olması gerekir.

d) Enstitülerinde tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin ve intihal ra-

poru teslim edilmeyen tezlerin enstitü yönetim kurulu tarafından savunma jürileri oluşturul-

maz.

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
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b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde danışmanına ve enstitü müdür-

lüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya ma-

zeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine

EABD/EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıl süre ile yeni da-

nışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav

tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen

salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-

lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı

notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Bu karar

danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye

tutanakla bildirilir.

e) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağ-

layan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, şekil şartları yerine

getirilmiş beş adet ciltlenmiş tezi ile elektronik ortamda kaydedilmiş beş adet tez cd’si ve YÖK

tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir. Aksi

halde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç

ay süre tanınır. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren

jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan

ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için, enstitü yönetim kurulu kararı ile

ilgili EABD/EASD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerisi istenir.

Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni danışman öğretim

üyesi ile yeni bir tez konusu belirler.

ğ) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan

öğrenci için, enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili EABD/EASD başkanlığından bölüm kurulu

kararı ile yeni bir danışman önerisi istenir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman atama

işlemi yapılan öğrenci yeni danışman öğretim üyesi ile yeni bir tez konusunu belirler.

h) Azami süreyi dolduran öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez

hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 35 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki

ay içerisinde, tezinin beş adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş beş adet

kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim

edip tez teslim şartlarını yerine getiren öğrencinin tezi enstitü yönetim kurulunda görüşülür.

enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.
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(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’da da-

lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve

diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz

yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olarak yürütülür. Uzaktan eğitim

lisansüstü programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ders ve Avrupa kredi transfer sistemi kredi yükü

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 30 krediye denk gelecek şekilde ve

en az 10 ders ve bitirme projesinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının ön-

gördüğü dersler ile bitirme projesinden oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme

Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans öğrenim türünde

ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağır-

lıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması 2.00'den

az olan öğrenciler bitirme projesi alamazlar. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya

yeni ders almakla yükümlüdür.

Süre

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı

yarıyıldır. Ancak öğrenci; ilk iki yarıyılda alması gereken dersleri tamamladıktan sonra üçüncü

yarıyılda kredi yükünü tamamlamak ve bitirme projesinden başarılı olmak kaydıyla üçüncü

yarıyılda mezun olabilir. İlk iki yarıyılda derslerini tamamlayan öğrenciler başvurdukları tak-

dirde ikinci yarıyıllarını takip eden yaz okulunda da bitirme projesine başlayabilirler.

(2) Azami süre sonunda kredi yükünü tamamlayamayan veya bitirme projesi dersinden

başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini

ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya proje hazırlama hak-

kı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 40 – (1) Otuz krediden ve on dersten az olmamak kaydıyla almış olduğu tüm

derslerden başarılı olan ve en az 2.00 genel ortalama şartını sağlayan tezsiz yüksek lisans öğ-

rencileri bitirme projesi dersine kayıt olurlar ve her öğrenciye bir bitirme projesi danışmanı

atanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, bitirme projesi dersine kaydolduğu yarı-

yılın başladığı tarihten itibaren onbeş gün içinde proje konusunu, danışmanının onayının yer

aldığı bitirme projesi öneri formuyla enstitüye bildirir.
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(3) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak

şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Tezsiz yüksek lisans bitirme projesinin yürütülmesi ve sonuçlanması

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans bitirme projesi EABD başkanlığı teklifi ve/veya

enstitü yönetim kurulu tarafından öğrencinin bitirme projesi dersi kapsamındaki bitirme projesi

danışmanı olarak atanan öğretim üyesi nezaretinde öğrenci tarafından hazırlanır.

(2) Öğrenci bitirme projesini bağlı olunan enstitü tarafından belirlenen proje yazım kı-

lavuzuna uygun olarak yazmakla yükümlüdür.

(3) Otuz krediden ve on dersten az olmamak kaydıyla almış olduğu tüm derslerden ba-

şarılı olmak ve en az 2.00 genel ortalama şartını sağlamak kaydıyla ilk iki yarıyılını tamamlayan

öğrenci üçüncü yarıyılda tezsiz yüksek lisans bitirme projesi dersine kayıt olur ve her öğrenciye

bir bitirme projesi danışmanı atanır. Enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde bitirme

projesine kayıt olabilmek için gerekli kredi ve ders zorunluluklarını yerine getiren öğrenciler

yaz döneminde de bitirme projesine kayıt yaptırabilirler. Projenin tamamlanmasından sonra

proje danışmanı projeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Proje danışmanı bitirme

projesi ile ilgili değerlendirme sonucunu enstitü yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

(4) Mezuniyet için gerekli kredi ve not ortalaması şartlarını sağlaması ve bitirme projesi

başarılı bulunması durumunda öğrenci mezuniyet hakkı kazanır.

(5) Projesi başarısız bulunan öğrenci için enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili EABD

başkanlığından yeni bir proje danışmanı önerisi istenir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile proje

danışmanı atama işlemi yapılan öğrenci yeni proje danışmanı öğretim üyesi ile yeni bir proje

konusunu belirler. Azami süreyi dolduran öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmak-

sızın, proje hazırlama hakkı verilir ve öğrencilik statüsü devam eder.

(6) Öğrencilerin hazırlamış oldukları bitirme projeleri, kendileri tarafından iki adet kar-

ton cilt ve bir adet CD içerisinde kopyası ile danışman öğretim üyesine teslim edilir, danışman

öğretim üyesi değerlendirme formu ile birlikte projeleri ve projenin kayıtlı olduğu CD’yi ilgili

enstitüye teslim eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 42 – (1) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu

EABD/EASD’de dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(2) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası ya-

zılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 43 – (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, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-

temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
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Ders ve kredi yükü

MADDE 44 – (1) Yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için doktora prog-

ramı; 24 krediden ve 8 dersten az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü

dersler ile seminer dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için doktora programı 45 krediden ve 15

dersten az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü dersler ile her yarıyıl

alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler bir yarıyılda en çok 18 kredilik

derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(4) Lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse ya-

zılabilir. Kredi ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(5) Öğrencinin lisans dersleri ve daha önce bir diploma ile ilişkilendirilmiş yüksek

lisans dersleri üst öğrenimde ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Ancak öğrenci danışman onayı

ve enstitü yönetim kurulu kararı ile her yarıyıl için en fazla iki seçmeli dersini yüksek lisans

programlarında yer alan seçmeli derslerden alabilir.

Doktora tez danışmanı

MADDE 45 – (1) Anabilim dalı başkanlığı her bir doktora öğrencisi için Üniversiteden

bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim elemanını en geç öğrencinin derslere başladığı ilk

yarıyıl içerisinde tez danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu onayı

ile kesinleşir. Bir öğretim üyesi toplamda aynı anda en fazla oniki tezli yüksek lisans ve doktora

öğrencisine danışmanlık yapabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-

rektirdiği durumlarda, birinci tez danışmanı öğrenim görülen üniversite öğretim üyelerinden

olmak üzere ikinci eş tez danışmanı başka bir üniversiteden de atanabilir. Gerekli hallerde mev-

cut danışmanın görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı de-

ğiştirilebilir.

Başarı denetlemesi

MADDE 46 – (1) Doktora yapan öğrencinin; derslerde başarılı sayılabilmesi için her

ders için minimum 2.50 not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Ancak yeterlik sınavına

girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olmalıdır. Ortalama şartını sağlaya-

mayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet

için genel ağırlıklı not ortalaması 3.00’ten az olamaz. Tez savunma sınavı sonunda ortalama

şartını sağlayamayan öğrenci tez savunma sınavından başarısız sayılır.

Süre

MADDE 47 – (1) Yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için doktora prog-

ramını tamamlamak için azami süre oniki yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere

bir doktora programı daha erken de tamamlanabilir. Tez önerisi savunma sınavından sonra en

az dört ay en fazla altı aylık aralar ile gerçekleştirilecek en az üç tez izleme sınavından başarılı

olan öğrenci üçüncü tez izleme sınavını takiben tezini teslim edebilir.

(2) Lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için doktora programını tamamlamak için

azami süre ondört yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı
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daha erken de tamamlanabilir. Tez önerisi savunma sınavından sonra en az dört ay en fazla altı

aylık aralar ile gerçekleştirilecek en az üç tez izleme sınavından başarılı olan öğrenci üçüncü

tez izleme sınavını takiben tezini teslim edebilir.

(3) Azami süre sonunda kredi yükünü tamamlayamayan, yeterlik sınavı, tez izleme sı-

navları ve tez savunma sınavından başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci

katkı payı ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya

tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı

ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları akademik takvime göre yapılır.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik

takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih

dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından ilgili EABD’de görev yapan öğretim

üyeleri arasından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora

yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(4) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-

cıyla, en az biri Üniversite dışından ve en az doktor unvanına sahip olmak kaydıyla ilgili alan-

dan beş kişilik sınav jürisini teşkil eder. Doktora yeterlik jürisi, her öğrenci için enstitü yönetim

kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınavlardan

başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(6) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız

sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı ve sözlü olmak üzere

her iki sınavı da tekrarlar.

(7) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sı-

navlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt

çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını iz-

leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) İkinci defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden

başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 12 kredi değerinde daha ders

almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar yeterlik sınav

dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

(9) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından

önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir

şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun

bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu

kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.
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Tez izleme komitesi

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; enstitünün talebi,

ilgili EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeterlik sınavını takip

eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, EABD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, da-

nışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakıl-

maksızın enstitü yönetim kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından ya-

pılır. Eş danışmanının olması durumunda, eş danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD başkanlı-

ğının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tari-

hinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma pla-

nını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün

önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi

gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye

süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez

önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içerisinde,

farklı bir danışman ile devam etmek isteyen öğrenci ise en geç altı ay içerisinde tekrar tez öne-

risi savunma sınavına girebilir.

(6) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye

tutanak ve tez önerisi raporu ile birlikte bildirilir.

(7) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, enstitü yönetim kurulu kararı

ile onaylanır.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrenci için, EABD başkanlığının önerisi ve enstitü

yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

Tez izleme sınavları

MADDE 51 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi yılda en az

iki kez toplanır. Tez önerisi kabulü ile ilk tez izleme toplantısı arasında en az bir ay en fazla

altı aylık bir süre olabilir. Tez izleme toplantıları arasında ise en az dört ay en fazla altı aylık

bir süre olabilir.

(2) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine

verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların

özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
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(3) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce

enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından

başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(5) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye

süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez iz-

leme sınavı başarısız sayılır.

(6) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak

üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci için enstitünün yazılı

talebi, EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman ve/veya

tez izleme komitesi atanır.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden

tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite

konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor

enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği enstitü yönetim kurulu

kararı ile uygun görüldüğü takdirde enstitü yönetim kurulu kararı tarihi itibari ile en geç altı

ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez iz-

leme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi hazırlamak ve en

az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 52 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Tezin intihal yapılmadığını bildiren raporunun tez savunmasına başvurmadan önce

enstitüye teslim etmek,

c) Yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra tez öneri savunmasının kabulünü takip

eden en az üç tez izleme jürisini başarıyla tamamlandıktan sonra tezini enstitüye teslim ederek

jüri önünde sözlü olarak savunmak,

zorundadır.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 53 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır.

Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir

yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden, ikinci danışmanın yer alması

durumunda en az ikisi başka bir üniversiteden olmak üzere yedi kişiden oluşur.

b) Jürinin beş kişiden oluşması durumunda üçü öğrencinin tez izleme komitesi sabit

olmak üzere Üniversite içinden beş, farklı bir yükseköğretim kurumundan iki olmak üzere top-

lam yedi öğretim üyesi ismi önerilir.

c) Yedi kişiden oluşan jürilerde eş danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere,

ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve eş danışman

öğretim üyesi sabit olmak üzere Üniversite içinden beş, farklı yükseköğretim kurumundan dört

olmak üzere toplam dokuz öğretim üyesi ismi önerir.
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ç) Enstitü yönetim kurulu önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın

savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konu-

sunun uyumlu olması gerekir.

d) Sosyal bilimler ve fen bilimleri enstitüsünde tez yazım kılavuzuna uygun olarak ya-

zılmayan tezlerin enstitü yönetim kurulu tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

onbeş gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışmanına ve ilgili enstitü müdürlü-

ğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya ma-

zeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine

EABD/EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıl süre ile yeni da-

nışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav

tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen

salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-

lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı

notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman

öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından ha-

zırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim

edilir.

e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı

ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye

tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

f) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan

ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, enstitü yönetim kurulu kararı ile

ilgili EABD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

g) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan

öğrenci için, enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili EABD başkanlığından bölüm kurulu kararı

ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

ğ) Enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin ens-

titü yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluş-

turulur. Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez

öneri savunma sınavına alınır.

h) Azami süreyi dolduran öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez

hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

4 Eylül 2015 – Sayı : 29465                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Doktora diploması

MADDE 54 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki

ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet

kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim

eder. Tez teslim şartını yerine getiren öğrencinin tezi Senatoya gönderilir. Senato kararı ile öğ-

renci doktora derecesi almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onay-

lanmış adı bulunur. Ayrıca diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası

yazılır. Diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü de verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik

Amaç

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma

yapmayı ve sanat/tasarım dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme ye-

teneği kazandırmayı ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi

olmasını amaçlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak olan tezin ve birlikte sunu-

lacak olan sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil gibi uygulamalı ça-

lışmaların; sanat/tasarım dalına yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yöntem geliştirme

ve/veya bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine ge-

tirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 56 – (1) Yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için sanatta yeterlik

programı; 24 kredi ve 8 dersten az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü

zorunlu ve seçimlik dersler ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve sanatta

yeterlik tez çalışmasından oluşur.

(2) Lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için sanatta yeterlik programı 45 kredi ve

14 dersten az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik

dersler ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve sanatta yeterlik tez çalış-

masından oluşur.

(3) Yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler bir yarıyılda en çok 18 kredilik

derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(4) Lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse ya-

zılabilir. Kredi ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(5) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde

ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Ancak öğrenci danışman onayı ve enstitü yönetim kurulu

kararı ile her yarıyıl için en fazla iki seçmeli dersini yüksek lisans programlarında yer alan seç-

meli derslerden alabilir.

Başarı denetlemesi

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik yapan öğrencinin; derslerde başarılı sayılabilmesi

için her ders için minimum 2.50 not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Ancak yeterlik

sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Ortalama
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şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yüküm-

lüdür. Mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması 3.00’ten az olamaz. Sanatta yeterlik savun-

ma sınavı sonunda ortalama şartını sağlayamayan öğrenci tez savunma sınavından başarısız

sayılır.

Süre

MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlamak için azami süre oniki yarı-

yıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir sanatta yeterlik programı daha erken de ta-

mamlanabilir. Ancak; sanatta yeterlik çalışma önerisi savunma sınavından sonra en az üç tez

izleme sınavından başarılı olan öğrenci tezini teslim edebilir.

(2) Lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için sanatta yeterlik programını tamam-

lamak için azami süre ondört yarıyıldır. En az dört yarıyılı sanatta yeterlik tez süresi olmak

üzere bir sanatta yeterlik programı daha erken de tamamlanabilir. Ancak; sanatta yeterlik tez

önerisi savunma sınavından sonra en az üç tez izleme sınavından başarılı olan ve yayın şartını

yerine getiren öğrenci sanatta yeterlik tezini teslim edebilir.

(3) Azami süre sonunda alması gereken kredi yükünü tamamlayamayan, yeterlik sınavı,

tez izleme sınavları ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarından ba-

şarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini

ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya tez hazırlama hakkı

verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 59 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik

çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı

ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik

takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih

dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yeterlik sınavları, EASD başkanlığı tarafından ilgili EASD’da görev yapan öğretim

üyeleri arasından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik

komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sanatta yeterlik komitesinin görev süresi üç yıldır.

(4) Sanatta yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-

cıyla, en az biri Üniversite dışından ve en az doktor unvanına sahip olmak kaydıyla ilgili alan-

dan beş kişilik sınav jürisini teşkil eder. Sanatta yeterlik jürisi, her öğrenci için enstitü yönetim

kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Yeterlik sınavı, ilgili sanat dallarının özeliklerine yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak

üç bölüm halinde yapılır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her üç sınavdan da yüz üzerinden

en az 75 puan almış olmak gerekir.

(6) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci sanatta yeterlik sınavından

başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı, sözlü ve uy-

gulamalı olmak üzere her üç sınavı da tekrarlanır.
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(7) Sanatta yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sı-

navlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt

çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç

gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) İkinci defa sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu ders-

lerden başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 18 kredi değerinde

daha ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar sanatta

yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

(9) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından

önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir

şekilde sanatta yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından

uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulu kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

Sanatta yeterlik tez izleme komitesi

MADDE 60 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi,

ilgili EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeterlik sınavını takip

eden bir ay içinde bir sanatta yeterlik tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik tez izleme komitesi, EASD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi

içinden, danışmanından başka ilgili EASD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sırala-

maya bakılmaksızın enstitü yönetim kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik tezi öneri savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite

tarafından yapılır. Eş danışmanının olması durumunda, eş danışman komite toplantılarına ka-

tılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EASD başkanlı-

ğının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez önerisi savunma sınavı

MADDE 61 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden iti-

baren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kap-

sayan tez önerisini sanatta yeterlik tezi izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, sanatta yeterlik tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en

az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Sanatta yeterlik önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tari-

hinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor

sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin sanatta yeterlik çalışma

önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içerisinde,

farklı bir danışman ile devam edecek öğrenci en geç altı ay içerisinde tekrar tez öneri savunma

sınavına girebilir.

(6) Sanatta yeterlik tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya

reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde

ilgili enstitüye tutanak ve sanatta yeterlik tez öneri raporu ile birlikte bildirilir.
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(7) Sanatta yeterlik tez önerisinin kabul edilmesi durumunda sanatta yeterlik çalışma

konusu, enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

(8) Sanatta yeterlik tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrenci için, EASD başkanlığının

önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya sanatta yeterlik izleme komitesi atanır.

Sanatta yeterlik tez izleme sınavları

MADDE 62 – (1) Sanatta yeterlik önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi

yılda iki kez toplanır. Sanatta yeterlik önerisi kabulü ile ilk tez izleme toplantısı arasında en az

bir ay en fazla altı aylık bir süre olabilir. Sanatta yeterlik izleme toplantıları arasında ise en az

üç ay en fazla altı aylık bir süre olabilir.

(2) Öğrenci sanatta yeterlik izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce sanatta yeterlik

izleme komitesi üyelerine verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana ka-

dar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(3) Sanatta yeterlik izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi

gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Sanatta yeterlik izleme sınavı sonucunda öğrencinin sanatta yeterlik tezi, sanatta

yeterlik tezi izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(5) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye

süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin sanatta

yeterlik tezi izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Sanatta yeterlik tezi izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak sanatta yeterlik

izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-

renci için enstitünün yazılı talebi, EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı

ile yeni bir danışman ve/veya sanatta yeterlik tezi izleme komitesi atanır.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden

sanatta yeterlik tezi izleme sınavları sonucunda sanatta yeterlik tez konusu değişikliğinin söz

konusu olduğu hallerde, Komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite

üyelerinin imzalarını taşıyan rapor enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve sanatta ye-

terlik tez konusu değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde enstitü

yönetim kurulu kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci sanatta yeterlik tez önerisi

savunma sınavına girer.

(8) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya sanatta yeterlik tez izleme komitesi deği-

şen veya sanatta yeterlik tez izleme komitesi tarafından sanatta yeterlik çalışma konusu değiş-

tirilen öğrenci yeni bir sanatta yeterlik tez önerisi ve en az üç sanatta yeterlik izleme sınavına

girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması

MADDE 63 – (1) Sanata yeterlik tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Sanatta yeterlik tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun bi-

çimde yazmak,

b) Tezin intihal yapılmadığını bildiren raporunun tez savunmasına başvurmadan önce

enstitüye teslim etmek,
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c) Yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra tezini ensti-

tüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunmak,

zorundadır.

Sanatta yeterlik savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 64 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlgili EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri,

üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yüksek-

öğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden, ikinci danışmanın yer alması durumunda yedi

kişiden oluşur.

b) Sanatta yeterlik tez savunma jürisinin beş kişiden oluşması durumunda üçü öğren-

cinin tez izleme komitesi sabit olmak üzere Üniversite içinden üç, farklı bir yükseköğretim ku-

rumundan üç olmak üzere toplam altı öğretim üyesi ismi önerilir.

c) Yedi kişiden oluşan jürilerde eş danışman jüride yer alabilir. Tez savunma jürisini

belirlemek üzere, ilgili EASD başkanlığı enstitüye, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve eş

danışman öğretim üyesi sabit olmak üzere Üniversite içinden üç, farklı yükseköğretim kuru-

mundan dört olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) Enstitü yönetim kurulu önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın

savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konu-

sunun uyumlu olması gerekir.

d) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin enstitü yönetim kurulu ta-

rafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

onbeş gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı

olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri enstitü

yönetim kurulu tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EASD başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders

verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav

tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen

salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-

lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı

notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman

öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından ha-

zırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim

edilir.
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e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı

ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç onbeş gün önce düzeltme kararı veren jüriye

tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

f) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan

ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, enstitü yönetim kurulu kararı ile

ilgili EASD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

g) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan

öğrenci için, enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili EASD başkanlığından bölüm kurulu kararı

ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

ğ) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin enstitü yönetim kurulu

kararı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme

komitesinin oluşturulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez öneri savunma sına-

vına alınır.

h) Azami süreyi dolduran öğrencilere, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez

hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüleri devam ettirilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 65 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki

ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet

kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim

eder. Tez teslim şartını yerine getiren öğrencinin tezi Senatoya gönderilir. Senato kararı ile öğ-

renci sanatta yeterlik derecesi almaya hak kazanır.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EASD’deki progra-

mın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C.

kimlik numarası yazılır. Diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dö-

kümü de verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 66 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve öğrenim sürecine ilişkin tüm konularda

ilgili enstitü tarafından kurumun içerisindeki ilan panolarında veya web sitesinde yapılan ilanlar

öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Tüm ilanların takibinden ve öğrencilik süreci içerisindeki

işlemlerin gerçekleştirilmesinden öğrenci şahsen sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 68 – (1) 17/9/2013 tarihli ve 28768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK

VE MATEMATİK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim, Tek-

noloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,

faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline

ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mü-

hendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-

larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hü-

kümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BİLTEMM): Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim, Teknoloji, Mühendislik

ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı okulöncesinden lisans düzeyindeki bireylere, fen bi-

limleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yirmi birinci yüzyılın değişen şart ve

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                   4 Eylül 2015 – Sayı : 29465



problemleriyle baş edebilmesini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrencilerin bu

alanlara yönelimini sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek ve nitelikli

öğretmen yetiştirmeye katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarına ulaşabilmek için, Üniversitenin ilgili akademik

ve idari birimleri ile işbirliği içinde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimine yö-

nelik uygulama, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini yürütür. Bu kapsamda aşağıdaki

faaliyetleri yürütür:

a) Merkezin odaklandığı alanlarda okulöncesinden lisans düzeyine kadar öğretmenlerin,

eğiticilerin ve eğitim yöneticilerinin eğitimine ve gelişimine yönelik etkinlikler/programlar dü-

zenlemek.

b) Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitimi konusunda yenilikçi yak-

laşımlar ve ürünler gelişmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, araştır-

macılara kaynak ve altyapı desteğinde bulunmak.

c) Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitimi için kitlesel açık çevrimiçi

dersler geliştirmek.

ç) Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitimine yönelik ürün geliştirme

çalışmaları yapmak ve patentler almak.

d) Toplumsal cinsiyet, sosyoekonomik düzey, kaynaklara erişim ve benzeri konularda

dezavantajlı olan öğrencilere yönelik nitelikli eğitim fırsatları sunulması için projeler ve prog-

ramlar geliştirmek.

e) Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitiminde mükemmelliği des-

teklemek, ulusal ve uluslararası iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uygulama ve

eğitim deneyimine sahip öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendi-

rilir. Müdür, Merkezin işleyişi ile ilgili planlama, yürütme ve düzenlemeleri yapar. Görev süresi

dolan Müdür, tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi

başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.
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(2) Müdür, bu Yönetmelikte tanımlanan görevlerini yerine getirebilmek için Üniversite

öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rek-

törün onayına sunar. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı

vekâlet eder. Müdür Yardımcısı Müdürün verdiği işleri yapar. Müdürün görev süresinin dolması

veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi ken-

diliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil eder.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırır ve bu kurullara başkanlık

eder.

c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygular, gerekli

koordinasyonu ve denetimi sağlar, Merkezin idari işlerini yürütür.

ç) Merkezin faaliyetlerinin amaçlara uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli

bir biçimde sürdürülmesini ve geliştirilmesini sağlar.

d) Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından sorumludur.

e) Merkezin Üniversite içi akademik ve idari birimler ile ve Üniversite dışı kurumlar

ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlar.

f) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın

çalışma programı taslağının hazırlamasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlar.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rek-

töre karşı sorumludur.

ğ) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkin-

liklere katılımı sağlar.

h) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya

koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturur ve yürütür.

ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirler ve gö-

revlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda

bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek 4 üye

ve Müdür olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden

ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir

üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak 3 ayda bir kez toplanır. Ge-

rekli görüldüğü durumlarda olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Ayrıca,

üç üyenin yazılı talebi ile de toplantı yapılır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve ka-

rarlar oy çokluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını be-

lirlemek.

d) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli diğer kararları almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında uzman olan Üniver-

site içinden ve dışından 3 ila 9 üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla görev-

lendirilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler ye-

niden görevlendirilebilir.

(3) Müdür, gereken durumlarda Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden

yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağıra-

bilir. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve

yönetsel planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi

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

Yardımcısına ve/veya Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

4 Eylül 2015 – Sayı : 29465                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6427 Karar Tarihi: 27.08.2015

Kurul Başkanlığının 26.08.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 26.08.2015

tarih ve 12509071-114-E.21097 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Cemete Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul

Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında

Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası, 18 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası ve

19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu ola-

rak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın

Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6428 Karar Tarihi: 27.08.2015

Kurul Başkanlığının 26.08.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 26.08.2015

tarih ve 12509071-114-E.21100 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Turk Elektronik Para A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sis-

temleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 15 inci madde-

sinin (1) numaralı fıkrası, 18 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası ve 19 uncu maddesi çerçe-

vesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma

izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın

Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.
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2015  AĞUSTOS Günsüzleri  ((NAMIK)) 
1200-11 

T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

Ġşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

4 Eylül 2015 

CUMA 
Sayı : 29465 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2010/1141 

Sanık Adı Soyadı : SERKAN GELEN 

Suç : VERGĠ USUL KANUNUNA MUHALEFET 

Suç Tarihi : 2009 YILI TAKVĠM YILI 

Kanun Maddesi : 213 S.Y.359/A-2, 359/b-l.-TCK. 53/1 md 

Ceza Miktarı : 18 ay hapis-3 yıl hapis- 

Karar Tarihi : 09/12/2014 

Mahkememizce sanık hakkında verilen kararın, adı geçenin adresinde bulunamaması 

nedeniyle, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı 

tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 7577 

—— • —— 

İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/381 

Karar No : 2013/594 

Resmi belgede sahtecilik suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

31/10/2013 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 1 SENE 8 AY HAPĠS CEZASI, Bu cezanın 

TCK 51 maddesi gereğince CEZANIN ERTELENMESĠNE ve TCK 51/3 maddesi gereğince 

sanık hakkında 1 YIL 8 AY DENETĠM SÜRESĠ BELĠRLENMESĠNE karar verilen Sergey ve 

Larisa kızı 01/11/1988 Moldova doğ.lu. OLESEA IACOVLEVA tüm aramalara rağmen 

bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 

tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza 

Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda 

bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza Ġnfaz 

Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile cezaevi yetkilisine beyanda 

bulunması suretiyle, Yargıtay ilgili ceza Dairesine temyizi kabil olmak üzere yasal süre içerisinde 

temyiz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, Ġlan olunur.  

 7578 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ARA KARAR 

ESAS NO  : 2013/309  

DAVACI  : K.H. 

SANIK : RASOUL ABYAR, Hassan ve Besra oğlu, 1984 POLDHASHT 

doğumlu, ĠRAN uyruklu. 

SUÇ : Göçmen Kaçakçılığı Yapma 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 24/07/2013 

SUÇ YERĠ  : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 23/06/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Göçmen 

Kaçakçılığı Yapma suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza Mahkemesi'nin 

23/06/2015 tarih ve 2013/309 esas ve 2015/274 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık 

hakkında neticeten 5 Yıl Denetim ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiĢ 

olup, sanık Rasoul ABYAR bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 

maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna 

baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 6758 

————— 

ARA KARAR 

ESAS NO  : 2011/589  

DAVACI  : K.H. 

SANIK : HASAN MUKHTRZADE, Qafar ve MüĢaret oğlu, 10/06/1988 

BABEK doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. BABEK 

NAHÇIVAN AZERBAYCAN adresinde oturur. 

SUÇ : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ  : 22/02/2010 

SUÇ YERĠ  : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 04/12/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı Kanuna 

Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 

04/12/2012 tarih, 2011/557 esas ve 2012/649 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık 

hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık 

Hasan MUKHTRZADE bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 

maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 

yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 6759 

————— 

ARA KARAR 

ESAS NO  : 2006/51  

KARAR NO : 2013/353 

DAVACI  : K.H. 

SANIK : AZHDAR MAMMADOV, Mehmet ve Vecibe oğlu, 1960 

doğumlu, ġerur mah/köy nüfusunda kayıtlı. NAHÇIVAN 

ORDUBAT ÜSTÜPÜ adresinde oturur. 

SUÇ : 4926 Sayılı Kanuna Aykırılık(Mülga) 

SUÇ TARĠHĠ  : 17/01/2006 

SUÇ YERĠ  : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 02/10/2013 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 4926 Sayılı Kanuna 

Aykırılık (Mülga) suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza Mahkemesi'nin 

02/10/2013 tarih ve 2006/51 esas ve 2013/533 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında 

neticeten 2.410,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandın Ġmasına karar verilmiĢ olup, sanık Azhdar 

MAMMADOV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri 

gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna 

baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 6761 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KONTROL VE OTOMASYON ODALARI KLĠMA SĠSTEMĠ 

SATIN ALINACAKTIR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

Üniversitemiz Bilimsel AraĢtırma Projeleri Yönetim Birimince proje kapsamında alımı 

yapılacak olan Mamul Mal Alımı (Kontrol ve Otomasyon Odaları Klima Sistemi) 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi 

uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır. 

Ġhale kayıt numarası : 2015/113086 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 ġehitkamil - Gaziantep, 

TÜRKĠYE  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (342) 317 13 74 Faks: 0 (342) 360 17 01 

c) Elektronik posta adresi  : arsfon@gantep.edu.tr  

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mamul Mal Alımı (Kontrol ve Otomasyon Odaları 

Klima Sistemi) 1 Set 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi (Proje Yürütücüsüne) 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : SözleĢme tarihi itibariyle 45 takvim günü 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Proje 

Yönetimi Birimi Toplantı Salonu ġehitkamil/ 

GAZĠANTEP 

b) Tarihi ve saati : 14.09.2015 Pazartesi günü Saat:10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Ġdari ġartnamesi madde 7.1’den 

görülebilir. 

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Ġdari ġartnamesi madde 7.4’den 

görülebilir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Ġdari ġartnamesi madde 7.5’den 

görülebilir. 
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4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.4. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, Ġdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50,00.-TL 

karĢılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının Halk Bankası 

Gaziantep Üniversite Ģubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 

yatırmak zorundadır.  

7.2. Ġhaleye baĢvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Proje 

Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 ġehitkamil/GAZĠANTEP/TÜRKĠYE adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif [verilemez.] 

13 - Söz konusu ihale, 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 7966/1/1-1 

————— 

1 ADET 1600 KWH TRAFO SATIN ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Bilimsel AraĢtırma Projeleri Yönetim Birimince proje kapsamında alımı 

yapılacak olan Mamul Mal Alımı (1600 KWH Trafo) 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 

3.maddesi ( f ) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

Usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale kayıt numarası : 2015/113089 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 ġehitkamil - Gaziantep, 

TÜRKĠYE  

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 (342) 317 13 74 Fax : 0 (342) 360 17 01 

c) Elektronik posta adresi  : arsfon@gantep.edu.tr  

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mamul Mal Alımı (1600 KWH Trafo) 1 Adet 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi (Proje Yürütücüsüne) 
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c) Teslim [tarihi/tarihleri] : SözleĢme tarihi itibariyle 45 takvim günü 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Proje 

Yönetimi Birimi Toplantı Salonu ġehitkamil/ 

GAZĠANTEP 

b) Tarihi ve saati : 14.09.2015 Pazartesi günü Saat:14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Ġdari ġartnamesi madde 7.1’den 

görülebilir. 

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Ġdari ġartnamesi madde 7.4’den 

görülebilir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Ġdari ġartnamesi madde 7.5’den 

görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.4. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, Ġdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50,00.-TL 

karĢılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının Halk Bankası 

Gaziantep Üniversite Ģubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 

yatırmak zorundadır.  

7.2. Ġhaleye baĢvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Proje 

Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 ġehitkamil/GAZĠANTEP/TÜRKĠYE adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif [verilemez.] 

13 - Söz konusu ihale, 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 7966/2/1-1 
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ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT OLAN  

ALIN KAYNAK MAKĠNASININ REVĠZYONU VE  

MODERNĠZASYONU ĠġĠ YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

Ġhale Kayıt No : 2015/116027 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı  

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

c) Elektronik Posta Adresi  : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: ALIN KAYNAK MAKĠNASININ REVĠZYONU 

VE MODERNĠZASYONU ĠġĠ 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosuna 30.09.2015 günü saat 14.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 250 TL’nin 

ĠĢ Bankası BaĢkent Kurumsal ġubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 8054/1/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN  

22000 KG M24 ÇĠFT KATLI YAYLI RONDELANIN TEKNĠK  

ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2015/116892 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı  

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

c) Elektronik Posta Adresi  : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: 22000 KG M24 ÇĠFT KATLI YAYLI 

RONDELANIN TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosuna 30.09.2015 günü saat 11.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 100 TL’nin 

ĠĢ Bankası BaĢkent Kurumsal ġubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 8054/2/1-1 
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20 ADET NDB CĠHAZI TEMĠNĠ ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Dosya Numarası : 2015/29 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No: 32   06330 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon : + 90 (312) 204 23 40 - 204 23 41 - 204 23 48 - 204 26 26 - 

204 28 78 

c) Faks Numarası : + 90 (312) 212 81 58 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 20 Adet NDB Cihazı temini iĢidir. 

b) Teslim yerleri : Malların teslim yeri Satın Alma ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Merkez Ġkmal Müdürlüğü Esenboğa 

/ANKARA’dır. 

c) Teslim tarihleri : ĠĢin teslim süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren azami 

240 gündür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

b) Tarihi ve Saati : 09.10.2015 saat: 11:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġdari ġartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Ġdari ġartnamenin 7.2 nci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi, 

j) Bu Ģartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı 

belgesi, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, Ġdari ġartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler: 

4.2.1. Ġstekliler, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul iĢlemleri 

tamamlanan mal alımları ile ilgili yurt içinde veya yurt dıĢında Kamu veya Özel Sektör de bedel 

içeren tek bir sözleĢme kapsamında gerçekleĢtirilen teklif edilen bedelin %25’i oranından az 

olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak iĢ deneyimini gösteren belge veya 

teklif edilen cihaz miktarında (teslimat süresi içerisinde 20 Adet) üretim kapasite raporunu veya 

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesini sunacaktır. 

Ġsteklinin bu üç belgeden birini sunması yeterlidir. 

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araĢtırma - geliĢtirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler; 

4.2.2.1. Ġstekli imalatçı ise, imalatçılık belgesi, 

4.2.2.2. Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

4.2.2.3. Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2.’de ki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini verecektir. 

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iĢ ortaklığını oluĢturan ortaklardan birinin 

veya pilot ortağın vermesi yeterlidir. 

Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır: 

a) Ġsteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat Yeterlik 

Belgesi, 

ç) Ġsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mallara iliĢkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

d) Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.2.3. Ġstekliler teklif ettiği sisteme ait standart ve standartlara uygunluk belgesini (ISO 

9000 ve üstü, vb.) teklifle birlikte verecektir. 

4.2.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

4.2.4.1. Teklif edilen cihaza iliĢkin model ve versiyona ait güncelleĢtirilmiĢ orijinal teknik 

dokümanlar bir takım halinde teklife eklenecektir.  

4.2.4.2. Sistem/Parçaya ait orijinal Teknik doküman/katalog/broĢürler, (söz konusu dosya 

―Orijinal Teknik Doküman‖ olarak etiketlenecektir) teklif evrakları ile birlikte verilecektir. 

Ġstekli; teklif ettiği sisteme ait orijinal teknik doküman/broĢürde, Teknik ġartnamede 

belirtilen bazı hususlar tam olarak açıklanmıyor ise ayrı bir dosya halinde ilave teknik 

doküman/belge/broĢür sunacaktır. (Söz konusu dosya ―Ġlave Teknik Doküman‖ olarak 

etiketlenecektir) 
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4.2.4.3. Teklifle beraber sunulacak bir takım doküman: cihazların gerçek fotoğraflarının 

yer aldığı orijinal seri matbaa baskısı Katalog veya BroĢür, Operatör (Kullanıcı) ve Teknik Bakım 

kitaplarından oluĢacaktır. Teklif edilen cihazlara ait teknik dokümanlar teklif değerlendirmede 

ihtiyaç duyulacak cihaz ile ilgili tüm bilgileri (Genel prensipler, blok Ģemalar, cihaz yerleĢim 

Ģemaları, modüller ve fonksiyonların detaylı açıklaması, montaj, kalibrasyon, arıza arama usulleri, 

ilk servise verme, bakım - onarım, açık devre Ģemaları, yedek parça listeleri BITE listesi v.b.) 

ihtiva edecek Ģekilde, eksiksiz olacaktır. Dokümanların sistemle ilgili tüm detayları kapsaması 

bilhassa aranacaktır. Eksik dokümanlar ile yapılacak değerlendirme sonuçlarından KuruluĢumuz 

sorumlu olmayacaktır. 

4.2.4.4. Windows ortamında kullanılmak üzere, teklif edilen cihaza ait teknik dokümanlar, 

orijinal DVD veya USB bellek olarak teklif ekinde verilecektir. (Seri numarası olmayan, her türlü 

modifikasyona açık olan kopya DVD’ler orijinal olarak kabul edilmeyecektir.) 

4.2.4.4. Teklifle sunulacak broĢür ve bakım kitaplarında, teklif edilen cihazlarla aynı 

marka ve modelde NDB cihazının ön ve arka görüntüleri en az birer adet olmak üzere gerçek 

fotoğrafla gösterilecek, her türlü müdahaleye açık olan, sadece bilgisayar ortamında yapılmıĢ 

cihaz çizimleri kabul edilmeyecektir. 

4.3. Bu ihalede benzer iĢ olarak, CVOR ve/veya DVOR ve/veya DME ve/veya ILS 

cihazları kabul edilecektir. 

4.4. Ġsteklilerce sunulacak belgelerin Ġdari ġartnamenin ―7.4. Belgelerin sunuluĢ Ģekli‖ 

maddesinde belirtildiği Ģekilde ibraz edilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale bu Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzdeon) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı 

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

yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7 - Ġhale dokümanı DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve 

Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı, DıĢ Satın Alma ġube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 No.lu Odada 

görülebilir ve 100,-TL (Yüz TürkLirası) (KDV Dahil) karĢılığı istekliler tarafından yetkili 

kiĢilerce imzalanmıĢ, isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli 

kağıda yazılmıĢ bir dilekçe ile istekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kiĢiye ait ―istekli 

mümessili‖ olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman satıĢı yapılırken, 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı gerçek kiĢiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuĢ 

tüzel kiĢilerin EKAP’a kaydı kontrol edilecektir. 

8 - Teklifler, 09.10.2015 günü saat: 11:00’a kadar DHMĠ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı, DıĢ Satın Alma ġube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

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

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - KuruluĢumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp, iĢi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 

 8062/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR YAZILIM, DONANIM VE ÇAĞRI MERKEZĠ 

SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 

Merkezi BaĢkanlığı BiliĢim Koordinatörlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar yazılım, donanım ve 

çağrı merkezi sistemi KISIM - A: Lisanslar; KISIM - B: Donanımlar, KISIM - C: Çağrı Merkezi 

Sistemi, teknik Ģartnamesine, yazılım grubunun markalarına ve çağrı merkezi sisteminin LG 

markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 
 

ĠHALE ġARTNAME BEDELĠ 

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar Ġçin 130,00.-TL 

KISIM-A Lisanslar 100,00.-TL 

KISIM-B Donanımlar 130,00.-TL 

KISIM-C Çağrı Merkezi Sistemi   70,00.-TL 
 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, yazılım grubunun markaları ve çağrı merkezi sisteminin LG markası ile 

Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı 

taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16/09/2015 günü, saat: 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine, 

yazılım grubunun markalarına ve çağrı merkezi sisteminin LG markasına uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 

veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

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

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

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

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

 8047/1-1 
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3004 ADET DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Adalet Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 3004 adet Dizüstü 

Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve istenilen Dell Latitude 

E7450, HP Elitebook 840 G2, Fujıtsu Lifebook U745, Lenovo Thinkpad T450s, Toshiba Tecra 

Z40 marka/modellerinden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar 

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

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, marka/model ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16/09/2015 günü, saat: 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir 

tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 8048/1-1 
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8 KALEM KABLOSUZ AĞ SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ihtiyacı 8 kalem 

Kablosuz Ağ Sistemi teknik Ģartnamesine ve mevcut Omurga Anahtar için gerekli modüllerin HP 

markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, mevcut Omurga Anahtar için gerekli modüllerin HP markası, Ofis 

Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17/09/2015 günü, saat: 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 

mevcut Omurga Anahtar için gerekli modüllerin HP markasına uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR BĠLĠġĠM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Genelkurmay BaĢkanlığı Destek Kıtaları Gurup Komutanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins 

ve Miktar BiliĢim Malzemesi malzeme listesine, teknik özellikler dokümanına ve istenilen 

markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, istenilen markaları, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/09/2015 günü, saat: 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, malzeme listesine, teknik özellikler dokümanına ve 

istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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SANALLAġTIRMA DONANIM VE YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Maliye Bakanlığı Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu BaĢkanlığı ihtiyacı sanallaĢtırma 

donanım ve yazılımı, kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesi ile HP ve VMware markalarına 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dıĢ zarfa 

konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte hazırlanan teknik Ģartnamesi ile istenilen markaları, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek 

Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/09/2015 günü, saat: 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesi ile 

istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

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

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 8051/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS OTOMATĠK ÇAMAġIR YIKAMA SIKMA VE KURUTMA MAKĠNESĠ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kütahya Hava Er Eğitim Tugay 

Komutanlığı ihtiyacı: 

Muhtelif cins çamaĢır yıkama sıkma ve kurutma makinesi, ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak, ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla 

Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

No Malzemenin Cinsi Miktar Ġhale Doküman Bedeli 

1 Otomatik ÇamaĢır Yıkama Sıkma Makinesi 100 Kg/Sf 4 Adet 

130.-TL 
2 Otomatik ÇamaĢır Yıkama Sıkma Makinesi 60 Kg/Sf 1 Adet 

3 Otomatik ÇamaĢır Yıkama Sıkma Makinesi 20 Kg/Sf 1 Adet 

4 Otomatik ÇamaĢır Kurutma Makinası 75 Kg/Sf 5 Adet 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, döküm 

alınabilmekte olup, bu nedenle ayrıca ihale dokümanı verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen Ģartname bedelini Ofis veznelerinden birine 

veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari Ģartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15.09.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik Ģartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar 

verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilememesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8046/1-1 
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1 SET DENTAL BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ GÖRÜNTÜLEME, TASARIM VE FREZLEME 

SĠSTEMĠ (CAI, CAD VE CAM) SATIN ALINACAKTIR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

1 Set Dental Bilgisayar Destekli Görüntüleme, Tasarım ve Frezleme Sistemi (CAI, CAD 

ve CAM) alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 

20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda 

yer almaktadır. 

Ġhale kayıt numarası : 2015/113406 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik 

AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Ġncivez / 

ZONGULDAK 

b) Telefon numarası : 0372 291 1674 

c) Faks numarası : 0372 257 4579 

d) Elektronik posta adresi : bap@beun.edu.tr 

e) Ġnternet adresi : w3.beun.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı :  1 Set Dental Bilgisayar Destekli Görüntüleme, Tasarım 

ve Frezleme Sistemi (CAI, CAD ve CAM) alımı 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi 

Kozlu / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : Teslim süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren 130 

(Yüzotuz) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs Memur 

Yemekhanesi 

b) Tarihi ve saati : 16.09.2015 ÇarĢamba günü Saat:14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2.b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġdari ġartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği Mal Alımı 

Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri 
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4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi 

4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1.) ve (4.1.2.) de yer ala belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.3-Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. Teklif edilen cihaz Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 

2008/36 sayılı genelgesince isteklerin T.C Ġlaç ve Bilgi Bankasına (TĠTUBB) kayıtlı olması ve 

alımı yapılacak Tıbbi Cihazların TĠTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması Ģarttır. 

4.4.2. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf, resim veya benzeri 

materyaller ile teknik Ģartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.4.2.1. Tedarik edilecek ürüne ait teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf, 

broĢür, resim vb. materyaller eksiksiz olarak ihale dosyasında sunulacaktır.(Ġngilizce veya 

Türkçe) 

4.4.3. Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu Ģartnamenin maddelerine sırasıyla cevap 

veren ‖Teknik ġartnameye Uygunluk Belgesi‖ hazırlanacaktır. ġartname maddeleri orijinal 

doküman üzerinden madde madde iĢaretlenmek suretiyle cevaplandırılacaktır.   Bu belgede yer 

alacak cevaplar orijinal dokümanlardaki bilgilerle aynı olmalıdır. Farklılık olduğu takdirde 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. ġartnamenin herhangi bir maddesine uymayan teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4. Cihaz; her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karĢı en az 2 (iki) yıl ücretsiz 

garantili, garanti süresinin bitiminden itibaren 8 (sekiz) yıl süreyle de ücretli mukabilinde yedek 

parça ve teknik servis hizmet garantisi bulunmalıdır. Yukarıda sayılan belgeler Ġhale dosyasında 

sunulacaktır. 

4.5. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.5.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karĢılığı 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Birimi Ġncivez / 

ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 16.09.2015 ÇarĢamba günü Saat:14:00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Birimi Ġncivez / ZONGULDAK adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (AltmıĢ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 7907/1-1 
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FABRĠKAMIZ ġEKER AMBARI TAHM. TAHL. HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın Kampanya Dahili ve Harici ġeker Ambar Tahml. Tahl. hizmet alımı iĢi açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/113677 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Yeni Mah E80 Karayolu Sok No:114 AZĠZĠYE / ERZURUM 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 442 631 38 46 / 0442 631 30 24 

c) Elektronik Posta Adresi 

    (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız Kampanya Dahili 43 iĢçi, Kampanya Harici  

  10 iĢçi ile ġeker Ambarı Tahml. Tahl. iĢi. 

b) Yapılacağı Yer : Erzurum ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

c) ĠĢin Süresi : Fabrikamız Kampanya dönemi 2 Ay; Kampanya Harici 10 

Aydır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Erzurum ġeker Fabrikası Ofis Binası 

b) Tarihi ve Saati : 18.09.2015 Saat: 10:30 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı Erzurum ġeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 TL 

karĢılığı [aynı adresten] temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, [18.09.2015], saat [10:30]’a kadar Erzurum ġeker Fabrikası HaberleĢme 

servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.) 

7 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme 

düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

11 - Ġdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 

12 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 

3.maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu Ġhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri kanununa tabi değildir. 8007/1-1 
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ÇERKEZKÖY-KAPIKULE ARASI SĠNYAL EVLERĠNE 15 ADET KESĠNTĠSĠZ GÜÇ 

KAYNAĞI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2015/113416 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/ 

ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0 216 337 82 14 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : Çerkezköy - Kapıkule arası sinyalizasyon ve 

telekomünikasyon iĢyerlerinin ihtiyacı olan Çerkezköy - 

Kapıkule arası sinyal evlerine 15 adet kesintisiz güç 

kaynağı iĢi 

3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığı’nda 29.09.2015 tarih saat: 14.00’te yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat HaydarpaĢa 

ĠSTANBUL’a 29.09.2015 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 7882/1-1 

—— • —— 

ARAÇ KĠRALAMA HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı’nın her türlü faaliyetlerinde taĢımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve 

teknik Ģartname hükümlerine göre ticari, hafif ticari ve binek araç kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle kiralanacaktır. 

2 - Firmalar 1. Kaleme ait teklifleri ile birlikte 145.000,00 TL tutarında, 2. Kaleme ait 

teklifleri ile birlikte 140.000,00 TL tutarında, 3. Kaleme ait teklifleri ile birlikte 50.000,00 TL 

tutarında, 4. Kaleme ait teklifleri ile birlikte 63.000,00 TL tutarında teminatı da vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari, teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 05 EKĠM 2015 günü saat: 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Ġdari ĠĢler Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 06 EKĠM 2015 günü saat: 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 8073/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Maliye Bakanlığından: 

MALĠ HĠZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIġMA 

SINAVI DUYURUSU 

Genel yönetim kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu 

idarelerinin merkez teĢkilatlarının strateji geliĢtirme birimlerinde Genel Ġdare Hizmetleri sınıfının 

6 - 9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıĢtırılmak üzere özel yarıĢma sınavı ile 241 mali 

hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır. Özel yarıĢma sınavı; Maliye Bakanlığı tarafından Ölçme, 

Seçme ve YerleĢtirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav ve Maliye Bakanlığı 

tarafından yapılacak sözlü sınavdan oluĢmaktadır. YerleĢtirme yapılacak kadro ve pozisyonlara 

ait idarelerin listesi ile mali hizmetler uzmanlığı mesleğinin nitelikleri, görev, yetki ve 

sorumluluklarına iliĢkin ayrıntılı bilgiler http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresinde yer 

almaktadır. 

I - SINAV BAġVURU ġARTLARI 

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel YarıĢma Sınavına katılabilmek için; 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde 

belirtilen genel Ģartları taĢımak,  

2 - En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ġktisat, ĠĢletme, Ġktisadi 

ve Ġdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi 

veya yurtdıĢı öğretim kurumlarından mezun olmak, 

3 - 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak (1 Ocak 1980 tarihinde ve 

bu tarihten sonra doğanlar), 

4 - ÖSYM tarafından 2014 veya 2015 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı 

(KPSS) KPSSP49 puan türünden yetmiĢ beĢ (75) ve üzerinde puan almıĢ olmak, 

5 - Sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan ―ÖDEMELER‖ alanından kredi 

kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırmıĢ olmak, 

6 - Sınava baĢvuru iĢlemlerini eksiksiz bir Ģekilde tamamlamıĢ olmak, 

Ģartları aranır. 

II - SINAV BAġVURUSU 

Sınava ön baĢvurular, 10 - 16 Eylül 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM 

aracılığıyla alınacaktır. Atama yapılacak 241 kadro/pozisyonun yirmi katı aday yukarıda belirtilen 

KPSS puan türünden en yüksek puandan aĢağıya doğru sıralanacak, sıralamadaki en son adayın 

aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da listeye dahil edilerek nihai baĢvuru yapacak adaylar 

belirlenecektir. Ön baĢvuru sonuçları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr Ġnternet adresinden 

duyurulacaktır. 

Ön baĢvuru sonucu sıralamaya giren adayların nihai baĢvuruları 29 Eylül - 7 Ekim 2015 

tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır. 

Sınava ön baĢvuru ve nihai baĢvuru, sınavın uygulanmasına iliĢkin bilgiler, ön baĢvuru 

ücreti, sınav ücreti ve bu ücretlerin yatırılmasına iliĢkin hususlar baĢvuru tarihlerinde ÖSYM’nin 

internet adresinde duyurulacaktır. 
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III - SINAV TARĠHĠ, YERĠ VE BAġLAMA SAATĠ 

Sınav ÖSYM tarafından 07 Kasım 2015 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav 

09.30’da baĢlayacaktır. 

IV - SINAV ġEKLĠ 

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli Ġktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testleri uygulanacaktır. 

Testlerin konuları aĢağıda belirtilen Ģekilde olacaktır: 

a) Ġktisat: 

1) Makro Ġktisat ve Mikro Ġktisat, 

2) Uluslararası Ġktisat, 

3) Uluslararası Ekonomik ĠliĢkiler ve KuruluĢlar. 

b) Maliye: 

1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), 

2) Maliye Politikası, 

3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları. 

c) Hukuk: 

1) Anayasa Hukuku, 

2) Ġdare Hukuku (Genel Hükümler-Ġdari Yargı), 

3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler), 

4) Borçlar Hukuku (Genel hükümler), 

5) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), 

6) Ġcra ve Ġflas Hukuku (Genel Hükümler). 

ç) Muhasebe: 

1) Genel Muhasebe, 

2) Mali Analiz ve Raporlama. 

V - YAZILI SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında yalnız doğru cevaplar göz önünde 

bulundurulacak, yanlıĢ cevaplar dikkate alınmayacaktır. 

Yazılı sınav sonuçları, (b) ve (c) konu grupları için yüzde 30’ar, (a) ve (ç) konu grupları 

için yüzde 20’Ģer oranında ağırlıklandırılarak yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. 

Yazılı sınav sonucunda yetmiĢ (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan 

baĢlanarak giriĢ sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı (964) aday Maliye Bakanlığı 

tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 964 üncü adayla aynı puanı alanlar da sözlü 

sınava çağrılacaktır. 

Yazılı sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine 

ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet 

sayfasından T.C. Kimlik Numaraları ve aday Ģifreleri ile öğrenebileceklerdir. 
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VI - SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi yazılı sınav sonuçlarının 

açıklanmasından sonra Bakanlık ilan panolarında asılmak ve http://kontrol.bumko.gov.tr internet 

adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. 

Sözlü sınav, adayların; 

a) Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleĢtirilir. 

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı 

tutanağa geçirilir. Bunun dıĢında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 

Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, komisyon baĢkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ (70) olması Ģarttır. 

Sözlü sınavda baĢarılı olanlar, baĢarı puanı en yüksek olan adaydan baĢlanmak suretiyle 

Bakanlık ilan panolarında asılmak ve http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresinde yayımlanmak 

suretiyle duyurulur. 

VII - SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, TERCĠH VE YERLEġTĠRME 

Yazılı ve sözlü sınavda baĢarılı olan adayların özel yarıĢma sınavı puanı, bu sınavlarda 

aldıkları puanların aritmetik ortalamasıdır. 

ÖSYM, özel yarıĢma sınav puanı en yüksek olandan baĢlayarak adayların baĢarı sırasını 

tespit eder. Özel yarıĢma sınav puanının eĢitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, 

bunların da eĢit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. 

Yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercihlerini 

http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresinde yer alan Sınav BaĢvuru ve Tercih Kılavuzunda 

belirtildiği Ģekilde yaparlar. 

Adaylar özel yarıĢma sınavındaki baĢarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM 

tarafından idarelere yerleĢtirilirler. 

YerleĢtirme yapılacak kamu idareleri, boĢ kadro/pozisyon sayıları, tercih ve yerleĢtirme 

iĢlemleri ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı açıklamalara http://kontrol.bumko.gov.tr internet 

adresinde yer alan Sınav BaĢvuru ve Tercih Kılavuzundan ulaĢılabilecektir. 

VIII - SINAV VE YERLEġTĠRME SONUÇLARINA ĠTĠRAZ 

Adaylar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav ve yerleĢtirme sonuçlarına yazılı olarak 

itiraz edebilirler. Ġtirazlar, BaĢvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtilen süreler ve Ģartlar dahilinde 

yazılı sınav ve yerleĢtirme sonuçları için ÖSYM’ye, sözlü sınav için Bakanlığa yapılır. 

Ġlan olunur. 

Ġrtibat Tel: (0312) 415 24 77 8004/1-1 
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Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞĠ  

COĞRAFĠ ĠġARETLERĠN KORUNMASINA  

ĠLĠġKĠN TESCĠL TALEBĠ  

AĢağıda; baĢvuru tarihi, baĢvuru numarası, baĢvuru sahibi, çeĢidi ve teknik özellikleri 

belirtilen coğrafi iĢaret tescil baĢvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı 

Coğrafi ĠĢaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin 

―BaĢvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci 

maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine iliĢkin Enstitü 

nezdinde itirazlarda bulunur.‖ hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci 

fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.  

Tescil edilecek coğrafi iĢaretler yine aynı Kararnamenin 20’nci maddesi gereğince; 

baĢkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aĢağıda 

belirtilen komisyon tarafından hem üretim aĢamasında hem de pazarlama aĢamasında sürekli 

yapılacaktır.  

COĞRAFĠ ĠġARET  

BaĢvuru Tarihi  : 24.04.2012  

BaĢvuru No : C2012/064 

BaĢvuru Sahibi : Gaziantep Ticaret Odası,  

  S.S. Gaziantep Kadın Çevre Kültür ve Kalkınma Kooperatifi 

(KADKOOP-2006) 

BaĢvuru Sahibinin Adresi : Ġstasyon Cad. Gaziantep, Ġncilipınar Mah. 16 Nolu Sok. 

Sarıgüllük 30 Nolu Sok. Fatih Sitesi A Blok ġehitkâmil 

27060 Gaziantep 

Coğrafi ĠĢaretin Adı : Antep ĠĢi 

Ürünün Adı : NakıĢ 

Coğrafi ĠĢaretin Türü : Mahreç ĠĢareti 

Coğrafi ĠĢaretinin  

Kaynaklandığı Alan : Gaziantep 

Kullanım Biçimi : Markalama  

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 

Antep ĠĢi, Gaziantep yöresinde yerli halk tarafından uygulanan bir iĢleme türüdür. Antep 

ĠĢi, kumaĢ ve iplik özelliklerine göre ―Antik Antep ĠĢi‖ ve ―Renkli Antep ĠĢi‖ olarak 

sınıflandırılır. ―Antik Antep ĠĢi‖ beyaz ya da krem rengi kumaĢ üzerine beyaz, sarı ve krem rengi 

ipek ve koton iplikler kullanılarak yapılan, ―Renkli Antep ĠĢi‖ ise değiĢik renkli iplikler 

kullanılarak, susma ve ajur modelleri ile süslemeler yapılan nakıĢ çeĢididir. Ġplik sayılarak ve 

çekilerek yapılmakta çeĢitli tel çekme teknikleri ile yapılan ajurlar ile muĢabak ve susmalardan 

oluĢur. Ayrıca kumaĢın ipliklerinin kesilmesi, çekilmesi ve kalan ipliklerin üzerinin koton ve ipek 

ipliklerle sarılmasıyla oluĢur. Antep ĠĢi’ni diğer nakıĢlardan ayıran temel özellikler; kumaĢ, iplik 

ve iĢleme ile birlikte desen açısından kendisini göstermektedir.  
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1 - KumaĢ Özelliği: Antep ĠĢi’nde desen kumaĢa sayılarak geçirildiğinden temel olarak 

teli sayılabilen kumaĢlar tercih edilir. Bunun yanı sıra çekilen teller daha sonra sayılarak desene 

dönüĢtürüldüğünden, kumaĢın sık ve dayanıklı olması istenir. GeçmiĢte poplin, patiska ve kahke 

bezi (hasse) kullanılmıĢtır. Günümüzde kullanılan kumaĢlar ise; havayan, krep demor, mongol, 

krep jorjet, el dokuması değiĢik ketenler, ipek kumaĢlar, ham ipek, birman, kıl tela ve kutnudur. 

2 - Ġplik ve ĠĢleme Özellikleri: Antep ĠĢi’nin bilinen diğer nakıĢlardan farkı, yapılmak 

istenen desen için kumaĢtan önce tel çekilmesi, daha sonra iğne ve iplikle çekilen bu tellerin farklı 

iğne teknikleri ile sarılarak Ģekillendirilmesidir. Antep ĠĢi’nin diğer bir özelliği ise sökülemez 

olmasıdır. Tel çekilerek yapılan desenlerin yanı sıra ipek sarma nakıĢlarla da (susma) 

zenginleĢtirilen bir nakıĢtır. Bugün renkli ipliklerle daha farklı desen çalıĢmaları yapılmaktadır. 

GeçmiĢte el dokuması kumaĢ üzerine ham ipek kendi doğal rengi ile kullanılmıĢtır. Günümüzde 

ise iĢleme tekniği bozulmadan sim, renkli iplikler ve yardımcı nakıĢ iğneleri kullanılarak da renkli 

nakıĢlar üretilmektedir. Bunun için parlak, sağlam, çok kalın olmayan pürüzsüz iplikler kullanılır. 

Tek renk iplik kullanıldığı gibi renkli ipliklerle de iĢleme yapılır. NakıĢta kullanılan iğne 

tekniğine göre ipek, ibriĢim, floĢ, koton ipek kullanılır.  

3 - Desen Özelliği: Antep ĠĢi nakıĢta kullanılan iğne teknikleri standart olmasına karĢın, 

söz konusu iğne teknikleri ile çok farklı ve özgün desenler oluĢturmak mümkündür. Doğadan 

alınan desenlerin yanında geometrik motifler ile hayvan ve insan figürlerinin konu olduğu bir 

desen özelliğine sahip olan bu nakıĢ, file iĢi hariç desen çizilmeden, hesapla doğrudan kumaĢtan 

tel çekilerek hazırlanabilir. File iĢinde kumaĢtan çekilen en ve boy iplikleri diğer tekniklerden 

farklı olarak eĢit boĢluklar oluĢturmalıdır. Küçük kare Ģeklinde boĢlukların etrafında kalan iplikler 

sarılarak file veya filtre olarak adlandırılan Ģekiller oluĢturulur. Bu filenin üzerine mercimek ajuru 

denilen bir iğne tekniği ile desen verilir. Tek yönlü tel çekiminin yapılması ile iĢlenen ajurlarda ve 

en boy iplik sayılarının eĢit olmadığı tel çekme iĢlerinde kullanılan iğne teknikleri kalan ve 

bırakılan iplik sayılarının durumuna göre farklı model ve motiflerin oluĢmasına neden olmaktadır. 

NakıĢ iĢleyen kiĢinin kendi yaratıcılığı ile bu temel motifleri kullanarak değiĢik modeller 

üretmesi mümkündür. Bu nedenle özgün, tekrarı pek mümkün olmayan modeller ortaya 

çıkmaktadır. Desen oluĢturmak için geometrik Ģekiller (kare, yıldız, dikdörtgen, üçgen vb.), halı 

kilim motifleri, tabiat figürleri, desen kitapları, müzelerde yer alan eserler, yapılmıĢ örnekler, 

kanaviçe, goblen, danteller, eskiden yapılmıĢ geleneksel giysi ve örtüler gibi kaynaklardan 

faydalanılmaktadır.  

Üretim Metodu: 

Antep ĠĢi herhangi bir teknolojik araç kullanılmadan, aĢağıda belirtilen araç ve gereçlerle 

tamamen el marifeti ile yapılmaktadır. NakıĢ iĢleme ve kenar temizliği yapıldıktan sonra 

dikkatlice ütülenerek üretim tamamlanmaktadır.  

Antep ĠĢi iĢlenirken her iki elde kullanılır. Elin biri kumaĢın üstünde, diğeri altında çalıĢır. 

KumaĢ gergefe antika iplikleri iç tarafa gelecek Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. ĠĢleniĢ yönü verev, yani 

çapraz olmalı ve iplikler ucu kıvrık nakıĢ makası ile kesilmelidir. Öncelikle iğneye iplik takılır, 

iğnenin ucu aĢağıya bakacak Ģekilde baĢparmak ve iĢaret parmağı arasında tutulur. Diğer el 

kasnak veya gergefin altında iğnenin batırılacağı yerin altında tutulur. Yapılacak nakıĢın cinsine 
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göre desenin bulunduğu alana iğnenin ucu batırılıp, iğnenin arka tarafından bir sonraki adımın 

yapılacağı yerden çıkarılır. Seçilen ipliklerin kalınlıkları kullanılacak iğne tekniği ve kumaĢın 

dokusuna göre uygulanan motiflere göre değiĢmektedir. Motiflerin alt iĢleme hazırlıklarında ve 

kenar çitimelerinde (file fiĢi ve bölmelerin yapıldığı iĢlemelerde, antika ve ajur kenarlarının 

çitinmesinde) ince iplikler, üst motiflerin yapılmasında kalın iplik ve ibriĢimler kullanılır. Renkli 

Antep ĠĢi’nde de iplik seçiminde aynı özelliklere dikkat edilir. Antik Antep ĠĢi’nden farkı 

kullanılan ipliklerin renkli olmasıdır.  

Antep ĠĢi’nin iĢlemesinin ardından kumaĢ ve iĢlemenin cinsine göre, ürünün estetiği ile 

sağlamlığını artırmak amacıyla kenar temizleme teknikleri uygulanır. Kenar temizleme 

tekniklerinden ―Antik Antep ĠĢi‖ için; köĢe yapımı, tek yönlü ya da iki yönlü antika adı verilen bir 

nakıĢ iĢlemesi, baskı dikiĢi, çitime (riĢliyo), baskı, antika nakıĢı birlikte kullanılarak yapılabildiği 

gibi, bu kenara iğne oyası da yapılabilmektedir. Ġğne oyasında genellikle dut yaprağı, metelik ve 

yarım metelik adı verilen modeller tercih edilmektedir. ―Renkli Antep ĠĢi‖ için ise; saçak, 

makrome, tığ oyası, firkete ve mekik kullanılmaktadır.  

Antep ĠĢi çekilen ve bırakılan iplik sayılarına, yönüne ve iĢleniĢlerine göre sekiz gruba 

ayrılmaktadır. Bunlar; kesilen iplik sayısı ile bırakılan iplik sayısı eĢit olan ajurlar (mercimek), 

kesilen iplik sayısı az bırakılan iplik sayısı fazla olan ajurlar (ciğerdeldi, camelyan), kesilen iplik 

sayısı fazla bırakılan iplik sayısı az olan ajurlar (örümcek, kartopu), fantezi ajurlar (kesilen ve 

bırakılan iplik sayısı uygulanacak ajura göre değiĢir), çiti ve badem ajurlar, kumaĢın en ve/veya 

boyundan tek yönlü tel çekilmesi sonucu oluĢturulan ajurlar, susma ve muĢabaktan oluĢmaktadır. 

1 - Mercimek Ajuru: Ġpliklerin eĢit sayıda kesilip bırakılarak yapıldığı bir ajur çeĢididir. 

Mercimek ajuru, filtre sarılırken aynı anda yapılabildiği gibi filtre sarılıp tamamlandıktan sonra da 

yapılabilir. Sadece mercimek ajuru ile motif oluĢturulup uygulama yapılabildiği gibi diğer ajurlar 

ve yardımcı tekniklerle beraber kullanılarak çeĢitli uygulamalar yapılabilir. 

2 - Ciğerdeldi: Bu ajur çeĢidinde bırakılan iplik sayısı kesilen iplik sayısından daha 

fazladır. Filtre sarılırken aynı anda verev olarak ciğerdeldi ajuru yapılır, geniĢ zeminlerde 

uygulanır. Sadece ciğerdeldi ajuruyla ürün oluĢturulabildiği gibi diğer ajurlarla beraber de 

kullanılabilir.  

3 - Cemelyan: Cemelyan ajurunda bırakılan iplik sayısı kesilen iplik sayısından daha 

fazladır. YapılıĢ özelliği ciğerdeldi ajurunda olduğu gibi verev olarak filtre ile aynı anda 

uygulanır. GeniĢ alanlarda uygulanır.  

4 - Örümcek: Bu ajur tekniğinde kesilen iplik sayısı bırakılan iplik sayısından daha 

fazladır, desen özelliğine göre antika sayısı belirlenir. Ġplik kesildikten sonra filtre sarılır ve atkı 

ipleri atılır. Tek baĢına motif oluĢturulabildiği gibi bazı desenlerde diğer ajurlarla beraber 

kullanılır.  

5 - Kartopu: Kartopu ajurunda da kesilen iplik sayısı bırakılan iplik sayısından fazladır, 

desen özelliğine göre antika özelliği belirlenir. Filtre sarıldıktan sonra atkı iplikleri atılır ve 

kartopu ajuru çalıĢılır. Örümcek ajuruyla benzer bir tekniktir.  

6 - Çitime: Çitime ajur tekniğinde kesilen iplik sayısı bırakılan iplik sayısından daha 

fazladır. Filtre sarıldıktan sonra atkı iplerinin atılması ve atılan ipliklerin üzerinin sarılmasıyla 

oluĢur. GeniĢ zeminlerde ve geometrik desenlerde uygulanır. Çitime ajuru çoğunlukla badem 

ajuru ile birlikte kullanılır.  
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7 - Badem: Bu teknikte kesilen iplik sayısı bırakılan iplik sayısından daha çok olup, filtre 

sarıldıktan sonra atkı iplikleri atılır ve ipliklerin üzerinin sarılmasıyla badem ajuru oluĢur. Çitime 

ajuruyla beraber kullanıldığı gibi tek baĢına da kullanılabilir. GeniĢ zeminlerde ve geometrik 

desenlerde uygulanır.  

8 - Susma ve MuĢabak: KumaĢtan tel çekilmeden, desene göre kumaĢın ipliklerinin 

sayılarak sarılması ile oluĢturulan tekniklerdir. MuĢabak, verev iğne tekniğiyle iĢlenen, tersi ve 

yüzü aynı kafes biçiminde görünen bir iğne tekniğidir.  

Antep ĠĢi Yapılmasında Kullanılan Araç ve Gereçler: 

1 - Tel çekmede kullanılan araç ve gereçler: Yorgan iğnesi, tıraĢ bıçağı, nakıĢ makası, 

mezura cetvel. 

2 - Desen hazırlığında kullanılan araç ve gereçler: KurĢun kalem, kalemtraĢ, makas, silgi, 

kareli kağıt ve önceden yapılmıĢ nakıĢların fotokopileri, goblen, dantel ve kanaviçe modeller, 

doğadan esinlenen insan, hayvan ve bitki figürleri.  

3 - ĠĢlemede kullanılan araç gereçler: DikiĢ ve nakıĢ makasları, dikiĢ iğnesi, Antep ĠĢi 

iğnesi (file iĢinde, iğne tekniğinin özelliği nedeni ile yaklaĢık 2 cm büyüklüğünde küçük ve ince 

dikiĢ iğnesi kullanılırken, diğer tekniklerde boyu yaklaĢık 2 cm olan fakat file iĢinde 

kullanılandan daha kalın nakıĢ iğneleri tercih edilir), vidalı ve vidasız kasnak (tel çekilme iĢlemi 

kasnak ile yapılır, kasnak iç içe geçen iki tahta çemberden meydana gelir ve kumaĢ bu iki çember 

arasına yerleĢtirilerek gergin hale getirilir), gergef ve gergef bezleri, kumaĢlar ve iplikler.  

4 - Ütülemede kullanılan araç gereçler: Ütü, ütü masası, ütü bezi.  

Denetleme:  

OluĢturulan Denetim Komisyonunda; 

Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi, 

Gaziantep Üniversitesi,  

Gaziantep Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü kurumlarının belirleyeceği kiĢiler yer almaktadır. 

Yılda en az iki kez, tüketici Ģikâyetleri üzerine her zaman aĢağıda belirtilen hususlarda 

denetim yapılacaktır: 

- Kullanılan kumaĢın beyaz olması. 

- Beyaz, sarı, krem rengi iplik kullanımı. 

- ÇeĢitli ajur ve/veya susmaların bulunması.  

- Teli sayılabilen kumaĢ kullanılması. 

- KumaĢın sıklığı ve dayanıklılığı. 

- En ve boy ipliklerinin eĢit dokunması. 

- Ġplikler kesilip çekilmek suretiyle nakıĢın gerçekleĢtirilmesi. 

- KumaĢın sökülüp sökülmediği. 

- Ġpek sarma nakıĢlarla da zenginleĢtirilmiĢ olması. 

- Ham ipeğin kendi doğal rengi ile kullanılması. 

- Yardımcı nakıĢ iğnelerinin kullanılması. 

- Ġpek, ibriĢim, floĢ, koton iplik kullanımı. 

- Doğru markalama yapılması. 8016/1-1 



4 Eylül 2015 – Sayı : 29465 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen daimi statüde profesör alınacaktır. 

Adayların, baĢvurduğu bölümü ve baĢlıca araĢtırma eserini belirttikleri müracaat 

dilekçelerine özgeçmiĢlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, noterden veya resmi 

kurumlarca onaylatılmıĢ öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik 

belgesi, doçentlik belgesi), EK-3 özgeçmiĢ (YÖK formatlı), bilimsel yayınlarını, kongre-

konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını ve eğitim-öğretim 

faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (6 altı takım) ekleyerek Personel Daire 

BaĢkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Son baĢvuru tarihi ilanın yayımı tarihinden itibaren 

15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar Ģahsen veya posta yolu ile Rektörlük Makamına 

yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Ġlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.basari.edu.tr adresinden duyurular sayfasından 

ulaĢılabilinir. 
 

Fakülte Bölümü Unvan Adet Nitelikleri 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve 

ĠĢletmecilik Bölümü 
Profesör 1 

Turizm alanında doktora 

yapmıĢ olmak 

ĠĢletme Bölümü Profesör 1 
Ekonomi alanında doktora 

yapmıĢ olmak 
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Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği‖ uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara doçent ve profesör 

öğretim üyeleri alınacaktır. 

Adayların, baĢvurduğu bölüm/anabilim dalı ve baĢlıca araĢtırma eserini belirttikleri 

müracaat dilekçelerine özgeçmiĢlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik 

belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği 

doktora çalıĢmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen doçentlik kadrosuna 

baĢvuran adayların 4 (dört) takım dosya, profesörlük kadrosuna baĢvuran adayların 6 (Altı) takım 

dosya ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.  Son baĢvuru tarihi ilanın yayın 

tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar Ģahsen yapılacaktır. Süresi içinde 

yapılmayan ve eksik evrakla yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġlanla ilgili tüm bilgilere 

Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden haber ve duyurular sayfasında ulaĢabilirsiniz. 
 

Fakülte Bölümü Anabilim Dalı Unvan Adet 

Fen Edebiyat 

Fak. 
Psikoloji 

Uygulamalı 

Psikoloji 
Profesör 1 

Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 

Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 

Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri 
Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 
Doçent 1 

 8065/1-1 
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Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aĢağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini 

(http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) sağlamıĢ olmak 

koĢuluyla öğretim üyesi alınacaktır. 

BaĢvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beĢ (15) gündür. BaĢvurular ilan edilen 

birime Ģahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan baĢvurular ve eksik belgeli dosyalar ile 

postayla yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik 

belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiĢ ile bilimsel 

çalıĢma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire BaĢkanlığına 

baĢvuracaklardır. 

Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim 

belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, özgeçmiĢ ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime baĢvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı 

dille ilgili olanlar baĢka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında 

bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir. 

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve 

adaylara baĢvurdukları birim tarafından duyurulacaktır. 

YurtdıĢından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro 

derecelerine uygun olması gerekmektedir. 

Ġlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde 

ikamet etmek zorundadır. 

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. 

 

Birim 

Anabilim 

/Anasanat Dalı Ünvan Derece Adet Açıklama 

Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Doçent 2 1 

Uluslararası geçerliliğe 

sahip Ġleri YaĢam Desteği 

Eğitmen Sertifikasına sahip 

olmak. Transözofagial 

ekokardiyografi üzerine 

yurtdıĢı deneyimi olmak. 

Tıp Fakültesi 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Semptomsuz menapozda ve 

menapoz sonrasında 

endometrium örneklemesi 

ve endokrinolojik 

karakteristikler konusunda 

çalıĢmaları olmak. 
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Birim 

Anabilim 

/Anasanat Dalı Ünvan Derece Adet Açıklama 

Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları 
Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Subklinik ve Tip 2 

diyabetli hastalarda serum 

Visfatin düzeyleri ve 

trombosit hacminin 

koroner arter hastalığı risk 

faktörleri ile iliĢkisi üzerine 

çalıĢmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Radyoloji 
Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Karaciğer tümörlerinde C 

kollu bilgisayarlı tomografi 

ile perfüzyon konusunda 

çalıĢmıĢ olmak. 

Mühendislik-

Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar 

Yazılımı 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Yazılımsal metotlarla 

moleküler yapıların 

simülasyonu konusunda 

çalıĢmıĢ olmak. 

Ziraat ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi 

Kanatlı Hayvan 

YetiĢtiriciliği 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Kanatlı etlerinin teknolojik 

ve biyokimyasal özellikleri 

konusunda çalıĢmıĢ olmak. 

Kanatlı sektöründe en az üç 

yıl deneyimli olmak. 

Yeniçağa YaĢar 

Çelik Meslek 

Yüksekokulu 

ĠnĢaat 

Teknolojisi 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Toprak dolgu barajların 

gövde dolgularının 

zeminlerinin minerolojik 

özelliklerinin mühendislik 

davranıĢlarına etkileri 

konusunda çalıĢmıĢ olmak. 

 8068/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ġbrahim EKĠNCĠ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4555, 

Oda Sicil No:6067) tarafından, 2 (iki) yıl üst üste olumsuz sicil alması sebebiyle denetçi 

belgesinin iptaline dair iĢlemin iptali talebiyle, Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, 

DanıĢtay 6. Dairenin 16.04.2015 tarihli ve E.2011/6184-K.2015/2399 sayılı kararı ile Ankara 7. 

Ġdare Mahkemesince verilen 13.01.2011 tarihli ve E.2010/1025-K.2011/58 sayılı ―davanın reddi‖ 

kararının bozulmasına hükmedildiğinden, 29.04.2010 tarihli ve 27566 sayılı Resmi Gazetede ilan 

edilen Ġbrahim EKĠNCĠ’nin denetçi belgesinin iptal edilmesi iĢleminin iptal edilmesi Bakanlık 

Makamının 27.08.2015 tarihli ve 24010 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 8039/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DUYURU 

Üniversitemiz fakülte bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. 

maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri 

uyarınca, Öğretim üyeleri alınacaktır. 

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, baĢvuracak adayların baĢvurmak istedikleri 

Anabilim Dalı ile ―BaĢlıca AraĢtırma Eserlerini‖ belirttiği dilekçesine özgeçmiĢini, noter tasdikli 

Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalıĢmalarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün içinde 18.09.2015 günü saat: 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim 

etmek suretiyle Rektörlüğümüze baĢvurmaları gerekmektedir. 

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmiĢlerini, Noter 

tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 18.09.2015 günü saat: 17:30’a kadar posta ile 

ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze baĢvurmaları gerekmektedir. 

- Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların özgeçmiĢlerini, Noter tasdikli Doktora 

belgesini, Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün içinde 18.09.2015 günü saat: 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim 

etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na baĢvurmaları gerekmektedir. 

YurtdıĢından alınmıĢ diplomaların denkliğinin onaylanmıĢ olması gerekmektedir. 

BAġVURU ADRESĠ: 

DoğuĢ Üniversitesi Rektörlüğü Acıbadem Zeamet Sok. No: 21 34722 - Kadıköy/Ġstanbul 

Tel: 444 79 97/www.dogus.edu.tr 

DoğuĢ Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 

ve Meslek Yüksekokulu Acıbadem Zeamet Sok. No: 21   34722 - Kadıköy/Ġstanbul Tel: 444 79 97 / 

www.dogus.edu.tr 

 

Fakülte Bölüm/Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı Ek Açıklama 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Ġç Mimarlık 

Bölümü 
1 Ġç Mimar/Mimar Yrd. Doç. Dr. 

Mimarlık 

Bölümü 
1 Mimarlık 

Prof. Dr./ 

Doç. Dr. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

(Ġngilizce) 

Bölümü 

1 

Ġmalat ve Servis Sistemleri 

Simülasyonu - Endüstri 

Mühendisliği Mezunu Olmak. 

Yrd. Doç. Dr. 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

ĠĢletme Bölümü 1 Yönetim ve Organizasyon 
Prof. Dr./ 

Doç. Dr. 

Meslek Yüksek 

Okulu 

Turizm ve Otel 

ĠĢletmeciliği 
1 Turizm ve Otelcilik Yrd. Doç. Dr. 
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile, aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak aĢağıda belirtilen 

bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Ġlana 

baĢvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı 

suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine baĢvuran 

adayların bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve 

Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir. 

BaĢvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 18.09.2015 tarihine kadar Ġstanbul 

GeliĢim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklara Ģahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve 

internet üzerinden yapılan baĢvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır. 

Adres: Cihangir Mah. ġehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. 

No: 1 Avcılar/Ġstanbul -- Tel: 0 212 422 70 00 

 

ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE 

SOSYAL BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ ALANI 

KADRO 

SAYISI 

ÜNVAN 

Psikoloji 

Klinik psikoloji alanında 

doktorasını yapmıĢ olmak ya da 

doçentliğini almıĢ olmak. 

1 
Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 

Uluslararası Lojistik ve 

TaĢımacılık 

Ġlgili alanda doktorasını ya da 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 

Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 

Uluslararası Ticaret 

Hukuk Fakültesi mezunu veya 

Hukuk alanında doktorasını ya 

da doçentliğini almıĢ olmak. 

1 
Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 

Ekonomi ve Finans 
Ġktisat alanında doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 Doçent - Profesör 

ĠĢletme 
Ġlgili alanda doktorasını ya da 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 

Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 

MÜHENDĠSLĠK VE 

MĠMARLIK 

FAKÜLTESĠ ALANI 

KADRO 

SAYISI 

ÜNVAN 

Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü 

Bilgisayar Mühendisliği alanında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 
1 

Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 

Elektrik, Elektronik veya Kontrol 

Mühendisliği alanlarında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

1 
Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 

ĠnĢaat Mühendisliği 

Bölümü 

ĠnĢaat Mühendisliği alanında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 
1 

Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 

Mimarlık Bölümü 
Mimarlık alanında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 
1 

Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 
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GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESĠ ALANI 

KADRO 

SAYISI 
ÜNVAN 

ĠletiĢim Tasarımı 

Bölümü 

ĠletiĢim Tasarımı alanında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 
1 

Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 

Moda ve Tekstil 

Tasarımı Bölümü 

Moda ve Tekstil alanında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 
1 

Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 

Ġç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü 

Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 
1 

Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 

Grafik Tasarım Bölümü 
Grafik Tasarım alanında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 
1 

Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 

UYGULAMALI 

BĠLĠMLER 

YÜKSEKOKULU ALANI 

KADRO 

SAYISI ÜNVAN 

Gastronomi 
Ġlgili alanda Doktorasını veya 

Doçentliğini almıĢ olmak 
2 

Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 

Restorasyon - 

Konservasyon 

Mimarlık alanında ya da ilgili alanda 

Doktorasını veya Doçentliğini almıĢ 

olmak 

1 
Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 

Televizyon Haberciliği 

ve Programcılığı 

Ġlgili alanda Doçentliğini almıĢ 

olmak 
2 Doçent - Profesör 

Halkla ĠliĢkiler ve 

Reklamcılık 

Ġlgili alanda Doçentliğini almıĢ 

olmak 
2 Doçent - Profesör 

Medya ĠletiĢim 

Sistemleri 

Ġlgili alanda Doktorasını veya 

Doçentliğini almıĢ olmak 
1 

Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE 

SPOR 

YÜKSEKOKULU ALANI 

KADRO 

SAYISI ÜNVAN 

Egzersiz ve Spor 

Bilimleri Bölümü 

Egzersiz ve Spor Bilimleri alanında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 
1 

Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 

Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü 

Antrenörlük Eğitimi alanında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 
1 

Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 

Rekreasyon Bölümü 
Rekreasyon alanında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 
1 

Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU ALANI 

KADRO 

SAYISI ÜNVAN 

Ağız ve DiĢ Sağlığı 
Ġlgili alanda Doktorasını veya 

Doçentliğini almıĢ olmak 
2 

Yrd. Doç. - Doçent - 

Profesör 

 8053/1-1 
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Mersin PTT Başmüdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8076/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2015/8095 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci

Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002
Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Selami ALTINOK’un Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/8/2015 Tarihli ve 6427

Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/8/2015 Tarihli ve 6428

Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U
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. 


