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BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2016/9004

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
N. CANİKLİ
Başbakan Yardımcısı

N. CANİKLİ
Başbakan Yardımcısı V.

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

S. SOYLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

F. ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

E. ALA
İçişleri Bakanı

L. ELVAN
Kalkınma Bakanı

N. AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

F. IŞIK
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı

V. EROĞLU
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 112. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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Karar Sayısı : 2016/9132

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

N. CANİKLİ

M. ŞİMŞEK

N. CANİKLİ

Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı V.

Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK

B. BOZDAĞ

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

M. MÜEZZİNOĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ

B. ALBAYRAK

A. Ç. KILIÇ

F. ÇELİK

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

F. IŞIK

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

R. AKDAĞ

V. EROĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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ATAMA KARARLARI
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2016/615

01/09/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/616

01/09/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM

Fatma Betül SAYAN KAYA

Başbakan

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/382

01/09/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

Faruk ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/400

01/09/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

Faruk ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/461

01/09/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

Faruk ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/578

01/09/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

Nabi AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/579

01/09/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

Nabi AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

YÖNETMELİK
Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen
lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim ve öğretim
ile araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat
dalını,
b) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat dalı başkanını,
c) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Tek bilim veya sanat dalı bulunan anabilim/anasanat
dallarında anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında o anabilim/anasanat dalındaki tüm
öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinden, birden fazla bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında başkan yardımcıları ile
bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ç) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
d) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
e) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalında lisansüstü programı olan bilim/sanat dalını,
f) Bilim/sanat dalı başkanı: Anabilim/anasanat dalında lisansüstü programı bulunan bilim/sanat dalı başkanını,
g) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,
ğ) Bütünleşik doktora: Yüksek lisans ile doktora programlarının birleştirildiği ve kesintisiz eğitimin sürdürüldüğü lisansüstü programını,
h) Danışman: Lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilere, akademik çalışmalarda rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,
ı) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere ilgili
anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşan komiteyi,
i) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,
j) Enstitü: Akdeniz Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren ilgili enstitüyü/enstitüleri,
k) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
l) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları
ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
m) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
n) Kredi: Bir ders saati teorik ders veya iki ders saati uygulama karşılığı bir kredi olan
ulusal kredi sistemini,
o) Müfredat: Bir programı bitirmek ya da bir alanda uzmanlaşmak için okunması gereken ders ve konuları kapsayan programı,
ö) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılan kişiyi,
p) Program: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora, sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda, belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile
doktora yeterlik/sanatta yeterlik sınavı, tez, dönem projesi ve uygulamalarını,
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r) Rektör/Rektörlük: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
s) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü sunum ve yazılı metin çalışmasını,
ş) Senato: Akdeniz Üniversitesi Senatosunu,
t) Tez: Lisansüstü eğitimin amacına yönelik hazırlanan bilimsel/sanatsal bir çalışmayı
ve tez yazım kurallarına göre oluşturulmuş yazılı bir dokümanı,
u) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek ve tez çalışmalarına rehberlik etmekle oluşturulan komiteyi,
ü) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
v) Uluslararası öğrenci: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunmayan öğrencileri,
y) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
z) Yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,
aa) Yabancı dil sınavı: Merkezi yabancı dil sınavı veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,
bb) Yetenek sınavı: Anasanat dallarına kabul edilecek öğrenciler için düzenlenen sınavı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Programların Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı
Programların açılması
MADDE 5 – (1) Programların açılması veya değişiklik önerileri, bilim/sanat dalı ve/veya
anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı
ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile gerçekleşir.
(2) Program açma teklifleri; Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde,
yeni açılacak programda yarıyıllar itibarıyla okutulacak dersler, kredileri, zorunlu veya seçmeli
statüleri, içerikleri ve dersleri verecek öğretim elemanlarının öz geçmişleri ve yayın listeleri
ile birlikte yapılır.
(3) Bir enstitüdeki disiplinler arası programların açılması teklifi programda görev alacak
öğretim üyeleri tarafından birden fazla enstitüyü ilgilendiren disiplinler arası programların açılması teklifi ise ilgili enstitü müdürleri tarafından birlikte yapılır. Bu programların açılması enstitü kurullarının olumlu görüşü, Senatoların kararları ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile
gerçekleşir.
(4) Açılan programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, Rektörlüğün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile bir enstitü anabilim/anasanat dalında,
o enstitü anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan lisansüstü program açılabileceği gibi,
disiplinler arası lisansüstü programlar da açılabilir. Aynı usulle yurt içindeki ve yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları da açılabilir.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 6 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, alınacak öğrenci sayısı ve aranan şartlar, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun
önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, son başvuru
tarihi, sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer bilgiler Rektörlük tarafından her akademik yarıyıl başında ilan edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlara Başvuru, Eşdeğerlikler, Kesin Kayıt, Kayıt Yenileme ve
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar
Başvuruda ortak hükümler
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara başvuruda aranan ortak hükümler:
a) İlgili bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim/sanat dalında lisans ve/veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.
b) Lisansüstü programlar için Senato tarafından belirlenen ALES standart puanına sahip
olmak.
c) Lisansüstü programlarda yabancı dil sınavlarına; tezli yüksek lisans programı için
katılmış olmak, doktora/sanatta yeterlik programları için ise en az 55 puana sahip olmak. Senatonun onayı ile doktora/sanatta yeterlik eğitimine giriş için kullanılan yabancı dil sınavlarında
asgari taban puan değerleri değiştirilebilir. Bütünleşik doktora ve yabancı dilde eğitim veren
programlar hariç doktora/sanatta yeterlik programları için farklı yabancı dil puanları belirlenemez.
ç) ALES ve/veya yabancı dil sınavı yerine ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
ulusal ya da uluslararası bir sınavdan eşdeğer bir sınav sonucu ile başvuran adayların 11 inci
maddede belirtilen koşulları da yerine getirmeleri gerekir.
d) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar için güzel sanatlar fakülteleri ve
konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar haricinde, yüksek lisans derecesiyle başvuran adaylardan ALES sözel puanı aranır. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir.
Yüksek lisans programlarına başvuru
MADDE 8 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda aranan şartlar
şunlardır:
a) Bir lisans diplomasına sahip olmak.
b) ALES’ten; tezli yüksek lisans programları için başvurulan programın puan türünde
en az 55 puan almış olmak, tezsiz yüksek lisans programları için ise; ALES’ten alınacak puan
ve türü enstitünün teklifi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir. Ayrıca güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde
ALES puanı aranmaz.
c) Tezsiz yüksek lisans programları için yabancı dil sınavı aranıp aranmayacağı enstitünün teklifi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir.
ç) Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavında adaylar,
100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavlarda adayın; tezli yüksek lisans programı için
bilimsel araştırma yaparak, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini
kazanma, tezsiz yüksek lisans programı için ise mesleki konularda derin bilgi kazanma özelliği
ve mevcut bilginin uygulamada kullanımı konuları da değerlendirilir.
Doktora/sanatta yeterlik programına başvuru
MADDE 9 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuruda aranan şartlar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
b) Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuruda dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak,

2 Eylül 2016 – Sayı : 29819

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 9

c) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği,
eczacılık, veteriner ve tıp fakülteleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre
bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunu olmak,
ç) Tıp fakültesi mezunları için ALES veya TUS, diğer adaylar için ise ALES standart
puanına sahip olmak,
d) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip veya (c) bendinde tanımlanan adaylar için,
ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 60 tam puana sahip olmak. Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar için güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları
ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar haricinde, yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 60 puana sahip olmak,
e) Dört yıllık lisans diploması ile bütünleşik doktora programlarına başvuran adaylar
için lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve
ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 80 tam puan almış olmak. Sanatta yeterlik çalışmasına lisans derecesiyle başvuran adaylar için ise ALES sözel puan türünde en az
80 puan almış olmak,
f) Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programlarına başvurularda; tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS giriş sınavında temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde
edilen standart puanın 0,7 ve klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile
çarpılarak toplanması ile elde edilen en az 55 tam temel tıp puanına sahip olmaları gerekir. Tıp
fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 60 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmak,
g) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar için anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 tam puan almış olmak,
gereklidir.
(2) Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavında adaylar,
100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavlarda adayın; bağımsız araştırma/sanatsal çalışma yapması, bilimsel/sanatsal olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum
yapması ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel/sanatsal yöntemleri uygulayabilme
becerisi ve yeteneği konuları da değerlendirilir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına; Üniversite içindeki başka
bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı tamamlamış ve alınan tüm dersleri başarmış
olmak, öğrenim gördüğü programdaki not ortalaması 100 üzerinden en az 85 ya da 4 üzerinden
en az 3,5 veya eşdeğeri bir puana sahip olmak, tez çalışmasına başlamamış olmak ve ilgili lisansüstü programa başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul
edilebilir.
(2) Yatay geçiş kontenjanları, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun
önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve ilan edilir.
(3) Farklı alanlardaki programlardan yatay geçiş başvurusu yapılmaz.
(4) Yatay geçiş başvurusu, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalınca incelenir
ve koşulları sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Kontenjan sayısı
kadar öğrenci, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır.
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(5) 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre atanan araştırma görevlilerinde bu maddede yer alan koşullar aranmaz.
(6) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, aynı programın tezli yüksek lisans
programının açık olması durumunda; Senato tarafından belirlenecek şartları yerine getirmek
koşulu ile tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans
programında alınan dersler anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
Eşdeğerlikler
MADDE 11 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına başvuruda aranan ALES ve
yabancı dil sınav puanları yerine geçecek puanlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir:
a) Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan alınan
belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılır.
b) Adayların Avrupa ortak dil kriterlerine göre Türkçe yeterlik düzeyleri ve puan aralıkları aşağıdaki tabloya göre değerlendirilir.
Türkçe Dil
Puan Aralıkları
Açıklamalar
Yeterlik Düzeyleri
C2
95-100
Eğitim-Öğretime başlar
C1
85-94
Eğitim-Öğretime başlar
B2
75-84
Eğitim-Öğretime başlar
B1
60-74
Türkçe öğretim programına katılır
A2
30-59
Türkçe öğretim programına katılır
A1
0-29
Türkçe öğretim programına katılır
c) Yükseköğretim Kurulu tarafından burslu olarak yerleştirilen uluslararası öğrencilerden; Türkçe yeterlik belgesine (C2, C1 ve B2 seviyesi) sahip olan adaylar öğrenimine başlar.
Türkçe yeterlik belgesine (B1, A2 ve A1 seviyesi) sahip olmayan adaylara, kayıt yaptırdıktan
sonra yeterlik için öğrenime ara izni verilir. Bu durumda olan adaylar, Üniversitede uluslararası
öğrencilere yönelik düzenlenen Türkçe öğretim programına katılır. Bir sonraki sınav döneminde
yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavı sonucuna göre başarılı olan adaylar öğrenime başlar.
Türkçe yeterlik sınavı sonucunda başarısız olan adaylar kendi imkânlarıyla öğrenimlerine devam edebilirler. Bu durumda öğrenimlerine devam etmek isteyen adaylara Türkçe yeterliklerini
sağlamaları için bir yıl ek süre verilir. Bu süre sonunda da Türkçe yeterliği sağlayamayanların
enstitüyle ilişiği kesilir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) 8 ve 9 uncu maddelerde yer alan başvuru şartlarını sağlayarak lisansüstü eğitime kabul edilen, lisans veya yüksek lisans eğitimlerini başvurdukları yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olan adaylara; eksikliklerini gidermek amacıyla bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programında öğrencinin alacağı dersler, enstitü bilim/sanat dalı
ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Söz konusu derslere ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler, lisansüstü programını tamamlamak
için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez.
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b) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kayıtlı olduğu
lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
(3) Bilimsel hazırlık programında; devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer hususlarda öğrencinin ders aldığı ilgili lisans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.
(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre lisansüstü programı sürelerine
dâhil edilmez.
Yurt dışında ikamet eden uluslararası adayların kabulü
MADDE 13 – (1) Uluslararası adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının
lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları ve öğrenci kontenjanları, ilgili bilim/sanat dalı
ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisans ya da lisansüstü programlarında
öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek danışmanlık, uzmanlık alan dersi
ve seminer dersleri hariç belirlenen derslere devam edebilirler. Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler. Bu öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin
bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.
(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.
(4) Özel öğrencilerden alınacak eğitime katkı payı, her yıl Bakanlar Kurulunca ilgili
program için belirlenen ortalama maliyet tutarı üzerinden Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.
(5) Özel öğrencilik ilgili programdan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp
süresi iki yarıyılı geçemez.
(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.
Programlara başvuru
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde, Senato tarafından belirlenen belgelerle birlikte lisansüstü
eğitim yapmak istedikleri programı belirten dilekçe ya da elektronik form ile enstitü müdürlüğüne müracaat eder.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik
başvurularını değerlendirmek, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat
sınavı yapmak için, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunca önerilen öğretim
üyeleri arasından en az üç asıl, iki yedek üye olmak üzere bir sınav jürisi oluşturur.
(2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde;
a) Tezli yüksek lisans başarı notu; ALES puanının veya yetenek sınav puanının %50'si,
lisans not ortalamasının %10'u, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat
sınav notunun %30'u ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. Elde edilen
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ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Eşitlik durumunda diğer basamaklar sırasıyla
değerlendirilir. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.
b) Tezsiz yüksek lisans başarı notu; lisans not ortalamasının %40'ı, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınav notunun %60’ı dikkate alınarak hesaplanır.
Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Eşitlik durumunda diğer basamaklar sırasıyla değerlendirilir. Başarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve
puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.
c) Doktora/sanatta yeterlik programları için başarı notu; ALES/TUS puanının veya yetenek sınav puanının %50'si, yüksek lisans not ortalamasının %10'u, yazılı olarak yapılacak
bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun %30'u
ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. 9 uncu maddenin birinci fıkrasının
(d) bendinde belirtilen tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi mezunları adaylar ile (f) bendinde
belirtilen bütünleşik doktora programına başvuranlar için başarı notu hesaplamasında yüksek
lisans yerine lisans not ortalaması dikkate alınır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Eşitlik durumunda diğer basamaklar sırasıyla değerlendirilir. Başarı notu 70
puan ve üzeri olan adaylar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru
sıralanır.
ç) Uluslararası adayların tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilmesi
için başarı notu; lisans not ortalamasının %40'ı yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme
ve/veya mülakat sınavının/yetenek sınav puanının %60'ı dikkate alınarak hesaplanır. Başarı
notu 65 puan ve üzeri olan adaylar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana
doğru sıralanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilmek için başarı notu; yüksek
lisans not ortalamasının %40'ı yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat
sınavının %60'ı dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu 70 puan ve üzeri olan adaylar başarılı
kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Eşitlik durumunda diğer basamaklar sırasıyla değerlendirilir.
d) Lisansüstü sınavlarda başarılı olup kontenjan dışında kalan adaylar yedek aday olarak
belirlenir. Bu liste anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.
(3) Kayıt hakkı kazanan adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sınav sonucuna ilan tarihinden itibaren itiraz süresi beş iş günüdür.
(4) Asıl adaylar süresi içinde kayıt yaptırmak zorundadır; kayıt yaptırmayanların yerine
başarı sırasına göre yedek adaylardan öğrenci kabul edilir. Yedek adayların başvuruları için,
asıl adayların kayıt süresinin bitimini takip eden üç iş günü süre tanınır. Yedek adaylar puan
sıralamasına göre boş kontenjanlara kayıt hakkı kazanır.
Kesin kayıt
MADDE 17 – (1) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan adayların, akademik takvimde
belirtilen tarihlerde Senato tarafından belirlenen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı
örneği kabul edilir. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Askerlik durumu ve
adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt sırasında
öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir.
(2) Lisansüstü programlara online başvuru yapıp kesin kayıt hakkı kazananlardan belgelerin asılları istenir.
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(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik
yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli kanuni işlem yapılır.
(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar
Dersler
MADDE 18 – (1) Programın ders aşamasındaki toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri kapsayan müfredat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli
ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir. Bir lisansüstü programda her yarıyıl yer alacak
zorunlu ve seçmeli dersler, her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce bilim/sanat dalı ve/veya
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile
belirlenir.
(2) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile
doktora/sanatta yeterlik eğitimi almış öğretim görevlileri de ders verebilir.
(3) Lisansüstü düzeydeki dersler her bir yıl için güz ve bahar dönemi olmak üzere iki
dönemde okutulur. Her dönemde okutulan derslerin toplamları en az 30 AKTS olmak zorundadır. Derslerin dönemleri eğitim-öğretim yılı başında belirlenir ve değiştirilemez.
(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.
(5) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi,
enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.
(6) Öğrenciler lisansüstü eğitim-öğretime başladıkları yılın müfredatına tabidir.
Danışman ataması
MADDE 19 – (1) Her öğrenci için danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi en geç
birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir. Danışman atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığı
anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Danışman, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır.
(2) Danışmanlar, ilgili bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalının öğretim üyesi
veya diğer birimlerde görev yapan ilgili bilim alanının öğretim üyelerinden atanır. Ancak Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği
ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan
öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik ve tezsiz yüksek lisans programlarında Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora/sanatta yeterlik dereceli bir öğretim
görevlisi de atanabilir. Ortak yürütülen programlar için ise diğer yükseköğretim kurumundan
da danışman atanabilir.
(3) Uzun süreli kurum dışı görevlendirme, uzun süreli rapor ve benzeri durumlarda öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Gerekli hallerde öğrenci ve/veya mevcut danışmanın talebi, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman değişikliği yapılabilir.
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(4) Doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için,
başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Danışmanlık yapabilecek öğretim üyelerine ve öğrenci kontenjanlarına ilişkin diğer hususlar, anabilim/anasanat
dallarının özellikleri de dikkate alınarak enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.
(5) Tez çalışması için birden fazla tez danışmanı gerektiğinde, ilgili bilim/sanat dalı
ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci
tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.
(6) Danışman, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl danışmanı
olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersini açar.
(7) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesi başına düşen
tez danışmanlığı üst sınırı 12'dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programı ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler,
yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı
gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri
gerekçe gösterilerek %50 artırılmasına enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile karar
verilir. Bir öğrenciye tezi için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Hali hazırda üzerinde 12'den
fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri, söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına düşene
kadar yeni danışmanlık alamaz.
Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar dönemleri
başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre
Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemek ve istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ders ve tez aşamasında ders
kaydını, katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez, o yarıyıl
için öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kendilerine öğrenci belgesi verilmez.
(2) Mazereti nedeniyle, ders kaydını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptırmayan öğrenci, öğretimin başlangıcından itibaren on iş günü içinde olmak koşuluyla mazeretini
belgelendirerek enstitüye müracaat eder. Mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci ders kaydı yaptırabilir.
(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan
bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz, tez
aşamasında ise danışmanı ve/veya tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı
bırakılarak başarısız sayılır.
(4) Ders kaydı yaptırmama nedeniyle kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.
(5) Öğrenci, bir yarıyıl için azami ders yükünü tamamlamış olsa dahi öncelikle başarısız
olduğu derse kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak, ders kaydı süresi içinde; ders alma döneminin
dördüncü yarıyılına başlamak üzere olması, dersin açılmaması, dersin kaldırılması ve benzeri
hallerde danışmanın önerisi, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenci başarısız olduğu müfredat dersinin yerine başka
bir alternatif dersi alabilir.
(6) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın gerektirdiği seçmeli derslerin toplam kredisinin en az yüzde yetmişini Üniversitede kayıtlı olduğu
programdan almak zorundadır. Bu sınır enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile artırılabilir.
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(7) Öğrenci; danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere, diğer birimlerden veya
başka üniversitelerden yüksek lisans programı için en fazla iki dersi, doktora/sanatta yeterlik
programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört dersi alabilir.
(8) Öğrencilerin daha önce başka lisansüstü programlarında aldıkları derslerin kabul
edilmesi ve alınması gereken toplam krediden düşülmesi; akademik takvimde belirtilen yarıyılın başlangıcından itibaren on iş günü içinde izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere,
yüksek lisans programı için en fazla iki seçmeli dersi doktora programına yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla dört ders seçilebilir. İzlediği programın ders yüküne sayılmak üzere alınan dersler
hangi yarıyıla ait ise danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.
(9) Öğrencilerin her bir yarıyıl için alabileceği derslerin toplamı 30 AKTS kredisidir.
Devamsızlık nedeni ile tekrar alınan, yükseltme amaçlı olarak alınan veya önceki yarıyıl/yılda
devam koşulu yerine getirilmiş başarısız olunan dersler ile müfredatı dışından alınan dersler
dahil, tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı ilgili yarıyıl için 45 AKTS kredi değerini geçemez. Müfredatı ve müfredatı dışından alınan fazla krediler için danışmanın onayı,
anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı gerekmektedir.
(10) Doktora programı öğrencileri danışmanın onayı ile ders aşamasında 9 uncu fıkrada
belirtilen 45 AKTS’yi geçmemek koşulu ile üstten ders alabilir.
Ders ekleme ve bırakma
MADDE 21 – (1) Ders ekleme ve bırakma işlemleri, akademik takvimde belirlenen
süre içerisinde öğrenci tarafından danışman onayı ile yapılır.
İzinler
MADDE 22 – (1) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilecek haklı ve geçerli mazeretleri
olan öğrenciler; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile başvuruda bulundukları dönem için kayıt yenilemek koşuluyla kayıt
dondurabilir. Öğrenciler, üst üste ya da aralıklı olarak yüksek lisans süresi içinde en çok iki
yarıyıl, doktora süresi içinde en çok dört yarıyıl öğrenime ara izni alabilir. Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi ve görgülerini artırmalarına yönelik imkânların olması,
b) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan öğrenimine engel, uzun süreli tedavi gerektiren sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
c) Askerlik durumu,
ç) Tutukluluk hali,
d) Resmi kurumlarda çalışanların eğitim-öğretim, staj, araştırma gibi nedenlerle görevlendirilmesi,
e) Yukarıda sayılan haller dışında enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği diğer mazeretlerin ortaya çıkması.
(2) Ruhsal sağlık sorunları nedeniyle kayıt donduran öğrencilerin, lisansüstü öğrenime
devam edebilmesi için, sağlık sorunlarının düzeldiğine dair, son üç ay içerisinde alınmış sağlık
raporu getirmeleri gerekir.
(3) Öğrenime ara izni işlemi yarıyılın başlangıcından itibaren on iş günü içinde öğrencinin başvurusuyla ya da öğrencinin kontrolünde olmayan olağanüstü hallerde başvuru süresi
sınırı olmadan danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulu önerisiyle yapılır.
(4) Öğrenime ara izni süresi öğrenim süresine dahil edilmez.
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Sınav ve değerlendirme
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılabilecek ara sınavlar/çalışmalar ve yarıyıl sonunda yapılacak yarıyıl sonu sınavıyla ölçülür.
(2) Lisansüstü öğrenciler teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz ve bu ders
ilk açıldığı dönemde tekrar alınmak zorundadır. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler
için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.
(3) Haklı ve geçerli görülen bir nedenle yarıyıl/yıl içi sınavlarına veya yarıyıl/yılsonu
sınavlarına giremeyen öğrenciye, akademik takvimde belirtilen hataları düzeltme süresi sona
ermeden mazeretini belgelendirmek koşuluyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.
(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.
(5) Lisansüstü programlarda doktora/sanatta yeterlik sınavı ve tez izleme/savunma sınavı salt çoğunluğun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya
da yurtdışında bulunması durumunda video konferans sistemi kullanılarak elektronik ortam da
yapılabilir.
(6) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin
ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz
olarak, Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir
sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.
Derslerde başarının değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Lisansüstü derslerin başarı değerlendirmesinde öğrencilerin yarıyıl
içinde yaptıkları çalışmalar ve ara sınavlarının yarıyıl sonu sınavı ile birlikte değerlendirilme
şekli her yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.
(2) Öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir. Bu durumda alınan son not geçerlidir.
(3) Lisansüstü dersler için başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme yöntemi esas alınır. Puanlar, enstitüye teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki tabloda belirtilen
değerler dikkate alınarak harf notuna çevrilir:
Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik
4’lük not/
Puanlar
Notlar
Başarı katsayısı
Açıklama
90-100
AA
4,00
Mükemmel
85-89
BA
3,50
Pekiyi
80-84
BB
3,00
İyi
75-79
CB
2,50
Orta
70-74
CC
2,00
Geçer
00-69
FF
0,00
Başarısız
FE
0,00
Devamsız
(4) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl başarı notunun CC, CB,
BB, BA ya da AA olması zorunludur.
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Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 25 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasından, en geç beş iş günü
içerisinde enstitü müdürlüklerine yazılı olarak itirazda bulunabilir. Enstitü müdürlüğü, dersin
sorumlu öğretim elemanının/elemanlarının görüşünü alarak sınav evraklarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata incelemesi yapılmasını sağlar. Maddi hata tespit edilmesi halinde enstitü yönetim kurulu kararıyla hata düzeltilir. İtirazların en fazla on iş günü içerisinde sonuçlandırılması gerekir.
Akademik başarı not ortalaması
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda
enstitüler tarafından hesaplanarak belirlenir.
(2) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin AKTS kredisi ile başarı notu
katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı uzmanlık alan dersi,
danışmanlık, seminer, tez ve dönem projesi hariç tüm derslerin, ağırlıklı puanlarının toplamı
AKTS kredileri toplamına bölünerek ağırlıklı yarıyıl not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür; virgülden sonraki ilk hane, beşten küçükse birler
basamağı değiştirilmeden; beş veya beşten büyükse, birler basamağı bir artırılacak şekilde yuvarlama işlemi yapılır.
(3) Genel ağırlıklı not ortalaması; ağırlıklı yarıyıl not ortalamasının hesaplanmasındaki
yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilmesinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortalamasına, tekrar edilen derslerden
alınan en son not katılır.
(4) Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir.
Kayıt silme
MADDE 27 – (1) Öğrencinin kayıt silme için ilişik kesme işlemlerini tamamlayarak
yazılı başvuruda bulunması durumunda enstitü yönetim kurulu kararıyla ilişiği kesilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma
yöntemlerini kullanarak, bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programı, 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet
ders ile seminer dersi, uzmanlık alan dersi, danışmanlık ve tez çalışması/sanat eseri raporundan
oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla tüm derslerin toplamı en az 120 AKTS olmalıdır.
b) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
c) Dersler; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer enstitülerde verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
ç) Enstitü kurulu, disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli, birbirini tamamlayan
dersler açılmasına karar verebilir.
d) Her öğrenci, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür.
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e) Öğrenci en az bir seminer dersi almak zorundadır. Danışmanın önereceği çalışma
alanı ile ilgili en az bir seminer konusunu aldığı dönem başında bildirmek koşulu ile en geç
dördüncü yarıyılın başına kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Seminer çalışması dinleyicilere açık olarak yapılır ve değerlendirme formu ile birlikte elektronik
kopyası enstitüye sunulur.
f) Sanat eseri raporunun, yapılan çalışmaları anlatan bir belge ve sanatsal çalışmayı
içermesi gerekir.
g) Tezli yüksek lisans programında öğrenci danışmanıyla beraber tez konusunu en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar belirler, en geç üçüncü yarıyıl başından itibaren tez çalışmasına
başlar ve her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırılması zorunludur.
ğ) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Süre
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi; kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez
savunmasına girmeyen veya bu süreler içerisinde Senatonun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3)Tezini dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci
katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilir.
Tez çalışması
MADDE 30 – (1) Tez çalışmasına en geç üçüncü yarıyıl başında başlanılması gerekir.
(2) Tez önerisi; danışmanın denetiminde öğrenci tarafından hazırlanır, bilim/sanat dalı
ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunda değerlendirilir ve en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
enstitüye teslim edilir.
(3) Tez önerisinin enstitü tarafından oluşturulan forma uygun olarak hazırlanması gerekir.
(4) Tez konusu enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.
(5) Tez konusunda ve tez başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler, danışmanın
görüşü, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile yapılır.
Tezin sonuçlanması
MADDE 31 – (1) Öğrencinin savunma sınavına girebilmesi için, danışmanı tarafından
alınan intihal yazılım programı raporu ile birlikte tez çalışması aşamasında elde ettiği sonuçları,
Senato tarafından belirlenen enstitünün tez yazım kurallarına uygunluğuna ilişkin danışmanın
yazılı görüşü ve tezin ciltlenmemiş en az üç olmak üzere yeterli sayıda nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla akademik takvimde belirtilen sürede enstitüye teslim etmesi
gerekir.
(2) Yüksek lisans tez jüri önerisi, ilgili danışmanın görüşü, bilim/sanat dalı ve/veya
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile enstitüye bildirilir. Enstitü yönetim kurulu kararı
ile tez jürisi ve tez savunma sınavı ve/veya eser sergileme tarihi, yeri ve saati belirlenir. Bir ay
içerisinde tez savunma sınavının ve/veya eser sergilemenin yapılması ve tamamlanması gerekir.
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(3) Yüksek lisans tez jürisi; öğrencinin danışmanı ve en az biri kurum dışından olmak
üzere en az üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden biri de
kurum dışından belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi
olamaz.
(4) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin/üyelerin, enstitü müdürlüğüne sınav tarihinden en az üç gün önce bilgi vermesi gerekir. Mazereti nedeniyle
tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyeler yerine, enstitü müdürlüğünce yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.
(5) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı, bir tutanakla belirlenerek anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan
jüriler konusunda yapılacak işleme, enstitü yönetim kurulu karar verir.
(6) Tez savunma sınavı ve/veya eser sergileme; tez çalışmasının sunumu ve onu izleyen
soru-cevap ve/veya eser sergileme bölümlerinden oluşur. Tez savunma sınavı en az 45, en fazla
90 dakika sürer ve dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.
(7) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü, danışman tarafından
verilen teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.
(8)Tez savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme gücünü yoklamayı amaçlar. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri
kapalı bir oturumda tez hakkında 100 puan üzerinden değerlendirme yapar ve jüri üyelerinin
verdikleri puanların ortalamasının en az 70 puan olması durumunda salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Jürinin kararı, üç gün içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
enstitüye iletilir ve bu karar enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bunun sonucunda;
a) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
b) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
c) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının jüri üyelerince imzalanması gerekir. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üyenin/üyelerin kabul onay sayfasını imzalaması ve olumsuz ibaresini koyması gerekir.
ç) Tez savunma sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenci, mezuniyetiyle ilgili belgelerini sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde teslim etmesi şartıyla, enstitü yönetim
kurulu karar tarihi itibariyle mezun edilir.
d) Tezi reddedilen öğrencinin aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda ve talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.
(9) Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir.
Farklı bir konuda yeni bir tez hazırlaması gerekir. Öğrenci, hazırlamış olduğu yeni tezinin savunma sınavına en erken iki yarıyıl sonunda girebilir.
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Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 32 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,
yüksek lisans tezinin yeterli sayıda ciltlenmiş, elektronik ortamda yazılmış kopyasını ve/veya
bir adet eserle birlikte diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans
diploması verilir.
(2) Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/
anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına
kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi;
diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.
(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konularda
derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 ulusal krediden az olmamak koşuluyla
en az 10 ders ile bir dönem projesinden oluşur. Bu derslerin toplamı en az 90 AKTS olmalıdır.
(3) Eğitim-öğretim için gerekli koşulları sağlamak şartıyla uzaktan eğitim tezsiz yüksek
lisans programı açılabilir. Bu programda yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetleri Senato kararlarına göre yürütülür.
(4) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin
ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz
olarak, Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir
sınav şeklinde gerçekleştirilir.
Süre
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi; kayıt olduğu
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı
tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Dönem projesi
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi en erken üçüncü
yarıyılın başında alınabilir.
(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları; danışmanın önerisi, bilim/sanat dalı ve/veya
anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.
Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(3) Öğrencinin dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırması dönem projesi konusunu aldığı dönem başında belirlemesi, enstitünün hazırlamış olduğu yazım
kılavuzuna göre yarıyıl sonunda yazılı bir rapor oluşturması ve yeterli sayıda kopyasını anabilim/anasanat dalı aracılığıyla enstitüye vermesi gerekir.
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(4) Dönem projesi jürisi; bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen biri danışman olmak üzere üç asil
ve iki yedek üyeden oluşur.
(5) Dönem projesi 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 70 ve üzeri olan
projeler başarılı olarak kabul edilir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü
tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eden öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı
ile mezun kabul edilir ve diploma almaya hak kazanır.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 37 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz
etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.
(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az
birini yerine getirmesi gerekir.
(3) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam
21 ulusal kredilik en az 7 ders, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az
42 ulusal kredilik 14 ders, seminer, uzmanlık alan dersi, danışmanlık, diğer öğrenim etkinlikleri,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu durumda toplam AKTS kredileri;
bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tezli yüksek lisans dereceli
öğrenciler için en az 240 AKTS, dört yıllık lisans dereceli öğrenciler için ise en az 300 AKTS
olmalıdır.
(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Öğrenci en az iki seminer dersi almak zorundadır. Danışmanın önereceği çalışma
alanı ile ilgili seminer konusunu aldığı dönem başında bildirmek koşulu ile anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Seminer çalışması dinleyicilere açık olarak yapılır ve değerlendirme formu ile birlikte elektronik kopyası enstitüye sunulur.
Süre
MADDE 38 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Doktora programı, ders aşaması ve tez aşaması olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.
Ancak;
a) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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b) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki,
lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin
ilişiği kesilir.
c) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden; kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara, aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda, tezsiz
yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları
kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(3) Doktora programını belirtilen süre içinde tamamlayabilmek için tez önerisi kabulünden sonra en az üç tez izleme komitesi toplantısında başarılı olunması gerekir.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavı; öğrencinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliğine yönelik temel ve doktora
çalışmasıyla ilgili konularda kapsamlı bilgiye ve sentez gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar.
(2) Doktora yeterlik sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yeterlik sınavları, yılda en fazla iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında
yapılır. Sınavın tarih ve saati anabilim dalı tarafından enstitüye bildirilir. Enstitü yönetim kurulunun gerekli görmesi halinde sınav tarihi ve yeri değiştirilebilir.
b) Enstitüye tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra en geç beşinci, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin derslerini
tamamladıktan sonra en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir.
c) Yeterlik sınav komitesi; bilim dalı ve/veya anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile beş asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik sınav komitesi iki yılda bir yenilenir. Eski
üyeler tekrar seçilebilir.
ç) Yeterlik sınav komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar. Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınav komitesince ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen; en az ikisi kurum dışından olmak üzere,
danışman dâhil beş asıl ve en az biri kurum dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.
d) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü sınavı olmak üzere iki bölümde yapılır. Yazılı sınavdan
en az yetmiş puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınavına alınır. Sözlü sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır ve dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Yeterlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla birlikte enstitüye bildirilir.
e) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.
f) Yeterlik sınavında başarısız olan ya da koşullarını yerine getirdiği halde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde sınava girmek zorundadır. Bu
sınavda da başarısız olan ya da koşullarını yerine getirdiği halde yeterlik sınavına girmeyen
öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
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g) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile
tamamlamış bir öğrenci, yazılı başvurusu sonrasında, anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programına geçebilir.
(3) Doktora yeterlik öğrencileri, gelişim ve öğrenme ile öğretimde planlama ve değerlendirme derslerini enstitü kurulunun belirlediği zaman diliminde almak ve başarmak zorundadır. Öğrencilerin tez savunma sınavına girmeleri için; bu derslerden başarılı olmaları ön koşuldur. Öğrenci belirtilen dersleri bir öğretim döneminde alabileceği gibi ayrı dönemlerde de
alabilir. Bu derslerin başarı puanları not ortalamasına dâhil edilmez. Öğrencilerden daha önce,
belirtilen dersleri yükseköğretim seviyesinde alarak başarılı olanlar, ilgili derslerden enstitü
yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilir.
Tez izleme komitesi
MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci, enstitü bilim dalı ve/veya
anabilim dalı kurulunun önerisi doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir izleme komitesi oluşturulur.
(2) İzleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka bilim
dalı ve/veya anabilim dalı içinden ve anabilim dalı dışından veya kurum dışından birer üye yer
alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite
toplantılarına katılabilir, ancak izleme komitesi üyesi olamaz.
(3) İzleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü bilim dalı ve/veya
anabilim dalı kurulunun önerisi anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur.
(2) Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az
on beş gün önce komite üyelerine sunar. Yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunmasına giremeyen öğrenci başarısız sayılır. Tez önerisi savunması
dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de izleme komitesinin izni ile tez önerisine katkıda bulunabilir. İzleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü bilim dalı ve/veya anabilim dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya yeni bir tez konusu seçme
hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise,
altı ay içinde tekrar tez önerisi savunma sınavına alınır. Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuzaralık ayları arasında güz ve bahar akademik yarıyılları içinde birer kez olmak üzere yılda iki
kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor
sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak
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çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite üyelerince başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Komite tarafından tez çalışması, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya mazeretsiz olarak tez izleme komitelerine katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 42 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrencinin, savunma sınavına girebilmesi için, danışmanı tarafından alınan intihal
yazılım programı raporunu teslim etmesi gerekir.
b) Öğrenci, tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
c) Tezini tamamlayan öğrenci, tezinin ciltlenmemiş yeterli sayıda nüshasını Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygunluğuna ilişkin danışmanın yazılı görüşünü akademik takvimde belirtilen sürede enstitüye teslim eder.
ç) Tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, yer ve saati danışman ve bilim dalı ve/veya
anabilim dalı kurulunun önerisi doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
d) Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere
danışman dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur; asıl üyelerin ikisi ve yedek üyelerin biri başka kurumdan belirlenir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
e) Jüri üyeleri tezi değerlendirerek görüş ve önerilerini yazılı olarak tez değerlendirme
raporu şeklinde düzenler. Enstitü yönetim kurulu kararından itibaren bir ay içerisinde tez savunma sınavının yapılarak tamamlanması gerekir. Jüri anabilim dalı başkanlığınca belirlenen
ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan gün, yer ve saatte toplanır.
f) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyeler, enstitü müdürlüğüne sınav tarihinden en az üç gün önce bilgi verir.
g) Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üyenin/üyelerin yerine,
enstitü müdürlüğünce yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da
eksik üyeli yapılamaz.
ğ) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla belirlenerek anabilim
dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından en geç
on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin ikinci kez toplanamadığı durumlarda, ilgili bilim dalı ve/veya anabilim dalı kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu bir
sonraki sınavın ne zaman yapılacağına karar verir.
h) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunumu ve onu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur, tez savunma sınavı en az 45 en fazla 90 dakika sürer ve dinleyicilerin katılımına
açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.
ı) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, 100
puan üzerinden değerlendirme yapar ve jüri üyelerinin verdikleri puanların ortalamasının en
az 70 puan olması durumunda salt çoğunlukla kabul, ret ya da düzeltme kararı alır. Jürinin kararı, üç gün içinde anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve bu karar enstitünün yönetim
kurulu onayı ile kesinleşir.
i) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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j) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay
içinde gereğini yaparak aynı jüri önünde yeniden tez sınavına girer.
k) Düzeltme verilen ek sürede, gerekli düzeltmeleri yapmayan ya da değişiklikleri yaptıktan sonra girdiği ikinci tez sınavında da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
l) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur.
Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar ve olumsuz ibaresini koyar.
m) Tez savunma sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenci, mezuniyetiyle ilgili belgelerini sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde teslim etmesi şartıyla enstitü yönetim
kurulu karar tarihi itibariyle mezun edilir.
n) Tez Savunma sınavına mazeretsiz katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Farklı
bir konuda yeni bir tez hazırlaması gerekir.
o) Öğrenci, hazırlamış olduğu yeni tezinin savunma sınavına; en erken tez önerisi kabulünden sonra, en az iki tez izleme komitesi toplantısında başarılı olması durumunda alınır.
ö) Doktora tezinin, savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü, danışman tarafından verilen
teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.
Doktora diploması
MADDE 43 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,
tezinin yeterli sayıda ciltlenmiş, elektronik ortamda yazılmış kopyasını danışmanına teslim
eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile
tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin
kabul edildiği tez sınav tarihidir.
(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; özgün bir sanat eserinin ortaya
konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan
doktora eşdeğeri bir programdır.
(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
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olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(3) Sanatta yeterlilik tezinin, yapılan çalışmaları anlatan bir belge ve sanatsal çalışmayı
içermesi gerekir.
(4) Sanatta yeterlik programında diğer çalışmalara ek olarak enstitü yönetim kurulunun
onayladığı uygulamalar, sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmalar yer alır.
Süre
MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara; aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 46 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili senato tarafından kabul edilen
yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Sanatta yeterlik çalışmasının, savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise
düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü, danışman
tarafından verilen teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere
tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla akademik takvimde belirtilen sürede enstitüye teslim eder.
(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi başka kurumun öğretim üyesi
olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden
oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları
da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.
(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ortak programlar
MADDE 48 – (1) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer
kuruluşlarla işbirliği tesis edilerek yürütülecek lisansüstü ortak eğitim-öğretim programlarının
işleyişinde; 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla
Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Bu tür programlarda Üniversite dışından alınacak dersler için, müfredat bilim/sanat
dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
onayıyla belirlenir.
Tebligat
MADDE 49 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; kayıtları sırasında enstitüye
bildirdikleri adrese yazılı olarak veya enstitü duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle yapılır.
Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin,
enstitüde bulunan adresine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.
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Disiplin
MADDE 50 – (1) Lisansüstü programı öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri,
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı tarafından 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulunun 3/3/1983 tarihli ve
17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve enstitü yönetim kurulu
kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 52 – (1) 16/5/2014 tarihli ve 29002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında bu
Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:
ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN
SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/29)
MADDE 1 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket, 28/1/2013 tarihli ve
2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi
Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve mezkur Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca karşısında gösterilen süre ile faaliyetten men edilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Çerkezköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2015/402
Karar No : 2015/1182
Mahkememizce Hamdi Yıldırım hakkında "Tehdit" suçundan açılan kamu davası
uyarınca yapılan yargılama neticesinde 23/12/2015 tarihinde verilen 2015/402 Esas 2015/1182
Karar sayılı kararı ile sanık Hamdi Yıldırım (Hamdi ve Gülfer oğlu, 05/04/1980 Amasya
doğumlu, Merkez/Küçükkızılca nüfusuna kayıtlı) hakkında tehdit suçundan açılan kamu
davasında beraatine karar verildiği, kararın katılanlar tarafından temyiz edildiği, ancak sanığın
adresinin kentsel dönüşüm alanı olup, yıkılması nedeniyle gerekçeli karar ve temyizin sanık
Hamdi Yıldırım'a tebliğ edilemediği, bu sebeple mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat
Kanununun 28/1 maddesi gereğince RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
İşbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün
içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu
beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Yargıtay ilgili Ceza
Dairesinde temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan
tahsil edileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur.
7085

—— • ——

Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2013/20
Karar No
: 2015/123
Davacı
: K.H.
Sanık
: OLGA KHOKHULYA, Ura ve Svetlana kızı, 1982 d.lu, Rusya vatandaşı,
Frunze 3-1 Midişi Rusya adresinde oturur.
Suç
: Hırsızlık
Suç Tarihi : 27/08/2007
Suç Yeri
: KEMER
Karar Tarihi : 10/02/2015
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Olga Khokhulya hakkında Hırsızlık suçundan
mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; Kemer 2. Asliye Ceza
Mahkemesinin 2013/20 Esas 2015/123 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 86/1 maddesi
gereğince sanık hakkında beraat kararı verildiği, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28.
ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren
15 gün içerisinde Kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
7103

—— • ——

Kızılcahamam Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2011/131
Karar No
: 2013/111
Sanık
: ENGİN ASMAHAN-Nurettin ve Süreyya oğlu 10/02/1991 doğumlu,
Çankırı İli Kızılırmak İlçesi Yukarıalagöz köyü nüfusuna kayıtlı. Şehit
Cengiz Topel Mah. Çetin Sokak No: 5 Mamak Ankara
Suç
: Hakaret, Birden Fazla Kişi İle Tehdit. Kamu Malına Zarar Verme

Sayfa : 30

RESMÎ GAZETE

Suç Tarihi

2 Eylül 2016 – Sayı : 29819

: 30/06/2011

Ek Karar Tarihi : 10/09/2015
Sanık hakkında mahkememizde gıyabında yapılan açık duruşma hitamında:
HÜKÜM ÖZETİ
1 - TCK.nun 152/1-A, 62 Maddeleri,
2 - 10 AY HAPİS CEZASI, mahkeme masrafının sanıktan tahsiline, Gıyabı karar yapılan
tüm araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Yasanın 29, 30 ve 31
maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Karar dairesinde hüküm özetinin Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren (15) gün
sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde sanık tarafından yasal
yollara başvurulmadığı takdirde, kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan masrafının sanıktan alınacağı
ilanen tebliği olunur.

7104

—— • ——

Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:
S.

Esas

No

No

1

2011/4

Müştekinin

Doğum

Karar No Karar Tarihi Adı Soyadı Baba Adı
2013/6

12.09.2013

İMAD
KEMİSLİ

HASAN

Yeri-Tarihi

Suç

Ceza

ANTAKYA

5237 SY TCK 86/2

A.P.C.-

1968

Basit Yaralama

H.A.G.B

Yukarıda açık kimliği yazılı katılan adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade edildiği
ve zabıtaca da yapılan araştırmada açık adresleri tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat
Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince haklarında verilen hüküm Resmi Gazete’de ilanen
tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten
itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı
hususu ilanen tebliğ olunur.

S.

Esas

Karar

Karar

Müştekinin Adı

No

No

No

Tarihi

Soyadı

1

2012/6 2013/10 05.12.2013
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WILLAM
TANNER

Doğum
Baba Adı

Yeri-Tarihi

Suç

Ceza

5237 SY TCK
NIAHOLAS ZEW 1993

89/1 Taksirle

DÜŞME

Yaralanma

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade edildiği
ve zabıtaca da yapılan araştırmada açık adresleri tespit edilemediğine 7201 Sayılı Tebligat
Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince haklarında verilen hüküm Resmi Gazete’de ilanen
tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten
itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı
hususu ilanen tebliğ olunur.
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Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No
: 2014/342
Karar No
: 2016/792
Sanık
: MOAMAD AKSHR, Ahmad ve Halema oğlu, 23/03/1985 SURİYE
doğumlu, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Harbiye Cad. Yaman Otel Arkası
Merkez/HATAY adresinde oturur.
Suç
: Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma
Suç tarihi
: 11/09/2013
Suç Yeri
: HATAY/MERKEZ
Karar Tarihi : 05/05/2016
Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/karar numaraları yazılı Sanık hakkında Alkol
veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan TCK'nın 179/3
delaletiyle TCK'nun 179/2, 62, Maddeleri uyarınca 25 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına,
CMK.’nun 231. maddesinin 5 ve 6. fıkraları gereğince, sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan
yargılama sonunda hükmolunan cezanın 2 yılın altında Hapis cezası olması, sanığın daha önce
kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması ve kişilik özellikleri ile Yargılama sürecindeki
davranışları göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde
olumlu kanaat oluşması ve herhangi bir giderilebilecek zararda doğmadığından takdiren hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.
Sanığın bildirdiği adresinin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade
edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiş, bu suretle adresin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201
sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ
tarihinden itibaren başlamak üzere CMK.’nun 231/12. maddesi gereğince 7 gün içerisinde
mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi Asliye ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak
suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek
Hatay Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yasa yoluna başvurabileceğine,
Aksi halde hükümlerin kesinleşeceği ilan olunur.
7161
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ARAÇ KİRALAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Gökçen Havacılık Taşımacılık Eğitim ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketinden:
1 - Gökçen Havacılık Taşımacılık Eğitim ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. hizmetlerinde
kullanılmak üzere 9 (dokuz) adet binek araç (sürücüsüz) ve akaryakıt hariç kiralanması işi 20
Eylül 2016 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.
2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar Gökçen Havacılık Taşımacılık Eğitim ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. (Büyük
Sanayi Elif Sokak No: 4 Kat: 1 Altındağ/ANKARA) Genel Evrak Kısmına vereceklerdir.
3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden
temin edebilirler.
4 - Gökçen Havacılık Taşımacılık Eğitim ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80
7956/1-1
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1 ADET MOTION CAPTURE SİSTEMİ VE 1 ADET GREEN SCREEN STUDIO PROJEKTÖR
SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet
OptiTrack marka Motion Capture Sistemi ve 1 adet Green Screen Studio Projektör Sistemi teknik
şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesinin, markasının, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler 20.09.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve
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 şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
7955/1-1
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy
tüvenan stok sahasında bulunan 15.000 ton tüvenan kolemanit cevherin yüklenici tarafından
sağlanacak yükleyici ile kamyonlara yüklenmesi yapılarak yaklaşık 11 km. mesafedeki Bigadiç
Konsantratör tesisi bunkerine kamyonlarla taşınması hizmet alımı işi Şartnameler ile sözleşme
esasları dahilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No:

: 2016/345809

1 - İdarenin:
a) Adresi

: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç
Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu 12. Km.
Bigadiç / BALIKESİR

b) Telefon ve Fax Numarası

: 0 - 266 - 633 72 21 - 22 / 633 72 23

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)

:

2 - İhale Konusu Hizmetin Niteliği,
Türü ve Miktarı

: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç
Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy tüvenan stok
sahasında bulunan 15.000 ton tüvenan kolemanit
cevherin yüklenici tarafından sağlanacak yükleyici
ile kamyonlara yüklenmesi yapılarak yaklaşık 11 km.
mesafedeki Bigadiç Konsantratör tesisi bunkerine
kamyonlarla taşınması hizmet alımı işi.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç
Bor İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/
BALIKESİR

b) Tarih ve Saati

: 20/09/2016 Salı Günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesini;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belgeyi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
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4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak
edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,
4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, ve 4.1.3. maddelerinde yer alan
belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
5 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir ve 50,00 TL. bedelle satın
alınabilir.
İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler:
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Yeniköy yolu üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR Tel: 0 - 266 - 633 72 21 - 22
6 - Teklifler en geç ihale tarihi olan 20/09/2016 Salı Günü Saat:14.00’e kadar İşletme
Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Evrak - Haberleşme ve Arşiv İşlemlerine verilmiş olacaktır.
7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve
ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İşletme
Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
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TTK İHTİYACI OLARAK 1900 M3 FENOLİK REÇİNE KÖPÜK ALIMI 4734 SAYILI
KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale kayıt numarası
: 2016/345349
1 - İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0 372 259 47 94 – 84 Fax: 0 372 251 19 00 –
253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov. tr.
2 - İhale konusu işin nev’i
Malzemenin Cinsi Miktarı: (m3.)
a) Niteliği, türü ve miktarı
1- Fenolik Reçine Köpük
1900
b) Teslim yeri
: TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.
c) Teslim tarihi
: Söz konusu malzemeler Siparişe bağlandıktan sonra
TTK’ nın talebine müteakip en geç 15 gün içinde min.
100 Kg. lık partiler halinde teslim edilecekir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 28.09.2016 Çarşamba – Saat 15:00
c) Dosya no
: 1617041
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.
4 - 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde
sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile
buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,
f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,
g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
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j) İhale İdari Şartnamesinin 16'ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt
yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4- 2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
4-3- Teklif edilen malzemeye ait prospektüs, katalog gibi standart dokümanlar ve 3m³
köpük elde edebilecek miktarda numune.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5- 1- 1 m³ köpük elde edebilmek için kullanılacak malzemelerin toplam tutarında en
düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
5- 2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası, ABD Doları veya Euro olarak vereceklerdir.
5- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.
6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/
Ankara görülebilir ve şartnameler 100,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 28.09.2016 Çarşamba – Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
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HAREKET YAKALAMA KAMERASI VE YAZILIMI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Biriminden:
Hareket Yakalama Kamerası ve Yazılımı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı
Kararname eki esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2016/352686
1 - İdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi
: bilars@hacettepe.edu.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hareket Yakalama Kamerası ve Yazılımı Alımı
1
2
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

Hareket Yakalama Kamerası
Hareket Yakalama Yazılımı

4 adet
1 adet

: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi
: Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Toplantı odası
b) Tarihi ve saati
: 21.09.2016 Çarşamba günü saat 14.30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
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4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek
amacıyla,
4.3.1.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu
belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar
istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından
kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye
cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından
hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan
bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük
Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve
50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645
numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile
H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 21.09.2016 Çarşamba günü saat 14.30’e kadar Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin 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 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
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11 KALEM MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Biriminden:
11 kalem Malzeme Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 nci
maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2016/352718
1 - İdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi
: bilars@hacettepe.edu.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 kalem Malzeme Alımı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

Bilgisayar Dizüstü
Çizim Tableti
Çizim Tableti / Pen
Dokunmatik Tablet/IOS
3D Tarayıcı
Bilgisayar Masaüstü/Mac
Bilgisayar Masaüstü/Pc
Depolama Birimi
Notepad
Tablet
Tablet Kalemi

1 adet
2 adet
3 adet
2 adet
1 adet
5 adet
7 adet
3 adet
2 adet
2 adet
2 adet

: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi
: Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Toplantı odası
b) Tarihi ve saati
: 21.09.2016 Çarşamba günü saat 15.30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek
amacıyla,
4.3.1.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu
belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar
istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından
kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye
cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından
hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan
bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük
Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve
50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645
numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile
H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 21.09.2016 Çarşamba günü saat 15.30’e kadar Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin 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 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
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4 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Biriminden:
4 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki
esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2016/352703
1 - İdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi
: bilars@hacettepe.edu.tr.
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı
1
2
3
4
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

Doku Gömme Cihazı
Sıcak Tabla (Hot Plate)
Mikrotom
Parafin Su Banyosu

1 adet
1 adet
1 adet
1 adet

: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi
: Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Toplantı odası
b) Tarihi ve saati
: 21.09.2016 Çarşamba günü saat 15.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek
amacıyla,
4.3.1.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu
belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar
istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından
kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye
cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından
hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan
bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük
Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve
50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645
numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile
H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 21.09.2016 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin 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 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
7951/1-1
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DNA DİZİ ANALİZ CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Biriminden:
DNA Dizi Analiz Cihazı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları
20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2016/352657
1 - İdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi
: bilars@hacettepe.edu.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : DNA Dizi Analiz Cihazı Alımı 1 adet
b) Teslim yeri
: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi
c) Teslim tarihi
: Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Toplantı odası
b) Tarihi ve saati
: 21.09.2016 Çarşamba günü saat 14.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

2 Eylül 2016 – Sayı : 29819

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek
amacıyla,
4.3.2.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu
belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar
istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından
kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
4.3.2.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye
cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından
hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan
bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük
Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve
50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645
numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile
H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 21.09.2016 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler 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 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
7952/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
79481-1
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Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7958/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7967/1-1
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve
2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine
dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği
ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet
Avukat kadrosuna sözlü sınavla atama yapılacaktır.
UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AHS

6

1

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
A) GENEL ŞARTLAR:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş
sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.
c) Hukuk fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine
sahip olmak.
II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvuru Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/tr) adresinden ulaşılabilir)
2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış
olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği.)
3 - Üç adet vesikalık fotoğraf.
4 - KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı.
5 - Özgeçmiş.
6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.
* Belgelerin, son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar kuruma teslim edilmesi şarttır.
Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da
onaylanabilir.
* Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına 02/09/2016-23/09/2016
tarihleri arasında şahsen veya posta ile yapılacaktır.
* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması
gerekmektedir.
* Posta ile yapılacak başvurularda, istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı Rektörlük Binası 1.Kat Kampüs/ANTALYA) ulaşmış olması gerekmektedir,
Üniversitemizin başka bir birimine yapılacak başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
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YERİ

VE

DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru Yeri
Başvuru Tarihi
Başvuru Değerlendirme
Sonuç Açıklama Tarihi
Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Rektörlük Binası 1.Kat Kampüs/ANTALYA (Tel: 0 242 310 1549)
02/09/2016-23/09/2016
04/10/2016
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü - 12/10/2016 Saat: 09:30

* Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Akdeniz Üniversitesi
Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası 1.Kat Kampüs/ANTALYA) 02/09/201623/09/2016 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Üniversitemizin başka bir
birimine yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde
yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Giriş sınavı sözlü sınav yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre
içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru
İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi
Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr/tr sayfasından yayımlanacaktır. Aranılan şartları
taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak
ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak sözlü
sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana
sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.). Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet
sayfasından (http://personel.akdeniz.edu.tr/tr ) duyurulacaktır.
IV - SINAV KONULARI
a)
1) Anayasa Hukuku
2) Medeni Hukuk
3) Borçlar Hukuku
4) Ticaret Hukuku
5) Medeni Usul Hukuku
6) İcra ve İflas Hukuku
7) İdare Hukuku
8) İdari Yargılama Hukuku
9) Ceza Hukuku
10) Ceza Usul Hukuku
11) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
12) 657, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili mevzuat;
Konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
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d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu
tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4'cü fıkranın (a) bendi (Yukarıda (a) fıkrasında yer
alan sınav konuları) için elli puan, yukarıdaki diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar
puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda
başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların
aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
V - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR
1 - Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan
başlanmak suretiyle bir asıl aday ile bir yedek aday isminden oluşturulan başarı listesi
üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı
olarak bildirilir.
2 - Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından
itibaren altı ay süreyle geçerlidir.
3 - Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için
kazanılmış hak teşkil etmez.
4 - Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.
Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.
VI - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
1 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya
belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
VII - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ
1. Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak
bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.
2. Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre
yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple
görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı
sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate
alınarak yedek listeden atama yapılabilir.
3. Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları
yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde
mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz
başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak
sayılmaz.
Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:
AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli
2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6'ncı maddesi gereğince
hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık
Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre münhal bulunan 2 (iki) adet avukat
kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye www.personel.duzce.edu.tr internet
adresinden ulaşılabilecektir.
MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
BAŞVURU ŞARTLARI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
1 - Başvuru Formu, (www.personel.duzce.
48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
edu.tr - Personel Daire Başkanlığı internet
taşımak,
adresinden temin edilebilecektir.)
2 - Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik
2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı
süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en
örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış
az 70 (YETMİŞ) PUAN almış olmak,
olanların diploma denklik belgesinin onaylı
3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da
örneği)
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca
3 - Üç adet vesikalık fotoğraf,
kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim
4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
Kurumlarından mezun olmak,
5 - Özgeçmiş
4 - Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık
6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.
ruhsatnamesine sahip olmak.
SINAV KONULARI
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Başvurular şahsen veya posta yoluyla
Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına
yapılacak olup, postada yaşanabilecek
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Anayasa Hukuku
- Medeni Hukuk
- Borçlar Hukuku
- Ticaret Hukuku
- Medeni Usul Hukuku
- İcra ve İflas Hukuku
- İdare Hukuku
- İdari Yargılama Hukuku
- Ceza Hukuku
- Ceza Usul Hukuku
- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
- 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat

Unvan

Sınıf

Avukat

AH

Avukat

AH

SINAV TAKVİMİ
İLAN BAŞLANGIÇ
İLAN SON
TARİHİ
BAŞVURU TARİHİ
02.09.2016
23.09.2016
BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇ
AÇIKLAMA TARİHİ
28.09.2016
YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ
Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Toplantı
Salonu 03.10.2016 - Saat 14:00

YAZILI SINAV SONUÇ AÇIKLAMA
TARİHİ
05.10.2016
SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ
Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Toplantı
Salonu 10.10.2016 - Saat 14:00
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
12.10.2016
KADRO BİLGİLERİ
Adedi
Derece
Belgelendirmek
kaydıyla
1
5
Avukat olarak en az 8 yıl
deneyimli olmak
Belgelendirmek
kaydıyla
1
6
Avukat olarak en az 2 yıl
deneyimli olmak
7946/1-1
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Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:
1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
2 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent /Yardımcı
Doçent adayların; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek
Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus
Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen
çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile
birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte/MYO
Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış
ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).
3 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi
Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan
veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
ADRES:
Nişantaşı Üniversitesi
Hasbahçe Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL
Telefon: 0 212 210 10 10
Birim

Mühendislik
Mimarlık Fakültesi

Mühendislik
Mimarlık Fakültesi

Bölüm/
Program

Unvan

Kadro

Elektrik

Elektrik Elektronik
Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

Bölümü

Bölümü

-

Elektronik

Mühendisliği
doktorasını

alanında
tamamlamış

olmak.
Yüksek

Elektrik Elektronik
Mühendisliği

Özel Şartlar

Yrd. Doç.

1

Doktorasını

Lisans

ve

Fizik

Ana

Bilim Dalında tamamlamış
olmak.
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Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi ve Turizm Fakültesinin ilgili bölümlerine 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin
ilgili maddelerine ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara
göre “Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.
Başvuru Belgeleri
İlana konu olan kadrolar devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini,
4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve
yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik kadrosu ve
Yardımcı Doçentlik kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel
Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin
onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla
ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Farabi Caddesi No: 23 Döşemealtı
/ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan
başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.
İlan olunur.
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI
Birim
Bölüm/Program
Unvan
Kadro
Özel Koşullar
- Endüstri Mühendisliği lisans
mezunu olmak.
Mühendislik
Endüstri
Profesör
2
- Endüstri Mühendisliği alanında
Fakültesi
Mühendisliği
doktora yapmış olmak
- Yabancı dil/ler biliyor olmak.
- Endüstri Mühendisliği lisans
Doç. Dr. /
mezunu olmak.
Mühendislik
Endüstri
Yrd. Doç.
2
- Endüstri Mühendisliği alanında
Fakültesi
Mühendisliği
Dr.
doktora yapmış olmak.
- Yabancı dil/ler biliyor olmak.
- İnşaat Mühendisliği lisans
mezunu olmak.
- İnşaat Mühendisliği alanında
doktora yapmış olmak
Doç. Dr. /
Mühendislik
İnşaat
- Yapı ve deprem mühendisliği,
Yrd. Doç.
2
Fakültesi
Mühendisliği
çelik yapılar, çelik-beton karma
Dr.
yapılar,
betonarme
yapılar
alanlarında çalışmalar yapmış
olmak.
- Yabancı dil/ler biliyor olmak.
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Kadro

Özel Koşullar
-

İnşaat

Mühendisliği

lisans

mezunu olmak.
- İnşaat Mühendisliği alanında
Mühendislik

İnşaat

Fakültesi

Mühendisliği

Doç. Dr. /
Yrd. Doç.

doktora yapmış olmak
1

Dr.

- Zemin Mekaniği, Geoteknik,
temel mühendisliği, yer bilimleri
alanlarında

çalışmalar

yapmış

olmak.
- Yabancı dil/ler biliyor olmak.
-

İnşaat

Mühendisliği

lisans

mezunu olmak.
- İnşaat Mühendisliği alanında
Mühendislik

İnşaat

Fakültesi

Mühendisliği

Doç. Dr. /
Yrd. Doç.

doktora yapmış olmak
1

Dr.

- Hidrolik, akışkanlar mekaniği, kıyı
mühendisliği, çevre mühendisliği
alanlarında

çalışmalar

yapmış

olmak.
- Yabancı dil/ler biliyor olmak.
- Bilgisayar Mühendisliği veya
Mühendislik

Bilgisayar

Fakültesi

Mühendisliği

ilgili bölümlerden lisans mezunu

Doç. Dr. /
Yrd. Doç.

3

Dr.

olmak.
- Bilgisayar Mühendisliği alanında
doktora yapmış olmak.
- Yabancı dil/ler biliyor olmak.
- Elektrik Elektronik Mühendisliği

Mühendislik

Elektrik Elektronik

Fakültesi

Mühendisliği

veya ilgili bölümlerden lisans

Doç. Dr. /
Yrd. Doç.

2

Dr.

mezunu olmak.
- Elektrik Elektronik Mühendisliği
alanında doktora yapmış olmak.
- Yabancı dil/ler biliyor olmak.
- Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Yrd. Doç.

1

- Medeni Hukuk alanında doktora
yapmış olmak.
- Yabancı dil/ler biliyor olmak.
-

İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi

Ekonomi

Yrd. Doç.
Dr.

Ekonomi

alanında

doktora

yapmış olmak.
1

- Mikroekonomi alanında çalışmalar
yapmış olmak.
- Yabancı dil/ler biliyor olmak.
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Birim

İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi

İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi

İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi

İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi

İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi

İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi

İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi

Bölüm/Program

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi

RESMÎ GAZETE
Unvan

Yrd. Doç.
Dr.

Yrd. Doç.
Dr.

Doç. Dr. /
Yrd. Doç.
Dr.

Kadro

Özel Koşullar

1

- Ekonomi alanında doktora
yapmış olmak.
- Makroekonomi, para ve banka
veya
Türkiye
ekonomisi
alanlarından birinde çalışmalar
yapmış olmak.
- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

1

- Ekonomi alanında doktora
yapmış olmak.
- Ekonometri alanında çalışmalar
yapmış olmak.
- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

1

- Ekonomi alanında doktora
yapmış olmak.
Endüstriyel
organizasyon
alanında çalışmalar yapmış olmak.
- Yabancı dil/ler biliyor olmak

İşletme

Doç. Dr. /
Yrd. Doç.
Dr.

1

İşletme

Doç. Dr. /
Yrd. Doç.
Dr.

1

İşletme

İşletme

Yrd. Doç.
Dr.

Doç. Dr. /
Yrd. Doç.
Dr.
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- İşletme alanında doktora yapmış
olmak.
- Muhasebe, işletme finansı
alanlarından birinde çalışmalar
yapmış olmak.
- Yabancı dil/ler biliyor olmak.
- İşletme alanında doktora yapmış
olmak.
- İnsan kaynakları yönetimi,
liderlik
alanlarından
birinde
çalışmalar yapmış olmak.
- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

1

- İşletme veya yönetim bilişim
sistemleri
alanında
doktora
yapmış olmak.
- Yönetim bilişim sistemleri
alanında çalışmalar yapmış olmak.
- Yabancı dil/ler biliyor olmak

1

- İşletme alanında doktora yapmış
olmak.
- Stratejik Yönetim, pazarlama,
uluslararası işletme yöneticiliği
alanlarından birinde çalışmalar
yapmış olmak.
- Yabancı dil/ler biliyor olmak

Sayfa : 60
Birim

İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi

Güzel Sanatlar
ve Mimarlık
Fakültesi

Güzel Sanatlar
ve Mimarlık
Fakültesi

Güzel Sanatlar
ve Mimarlık
Fakültesi

Turizm
Fakültesi

Turizm
Fakültesi

RESMÎ GAZETE
Bölüm/Program

Unvan

Siyaset Bilimi ve
Uluslararası
İlişkiler

Yrd. Doç.

Mimarlık

Doç. Dr. /
Yrd. Doç.
Dr.

Mimarlık

İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı

Turizm ve Otel
İşletmeciliği

Turizm ve Otel
İşletmeciliği

Doç. Dr. /
Yrd. Doç.
Dr.

Doç. Dr. /
Yrd. Doç.
Dr.

Yrd. Doç.

Doç. Dr.
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Kadro

Özel Koşullar

1

- Uluslararası ilişkiler, uluslararası
siyaset alanında lisans mezunu
olmak.
- Uluslararası ilişkiler teorileri,
dış politika analizi, siyasi tarih
alanlarında çalışmalar yapmış
olmak.
- Uluslararası ilişkiler alanında
doktora yapmış olmak.
- Yabancı dil/ler biliyor olmak

1

- Mimarlık lisans mezunu olmak.
- Mimarlık Tarihi alanında
doktora yapmış olmak
- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

1

- Mimarlık lisans mezunu olmak.
- Mimari Tasarım alanında
doktora yapmış olmak
- Mimari tasarım alanında
profesyonel çalışmalar yapmış
olmak
- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

1

- Mimarlık lisans mezunu olmak.
- İç Mimarlık alanında doktora
yapmış olmak
- İç mimari tasarım alanında
profesyonel çalışmalar yapmış
olmak
- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

1

- Turizm alanında Doktora yapmış
olmak.
- Turizm işletmeciliği ve/veya
finans alanında çalışmalar yapmış
olmak.
- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

1

- Turizm alanında Doktora yapmış
olmak.
- Turizm pazarlaması ve/veya
turizm ekonomisi ve/veya turizm
projeksiyonları üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
- Yabancı dil/ler biliyor olmak.
7954/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
45.01/188
Toplantı Tarihi ve No : 14.07.2016 - 287
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 14.07.2016 - 6847
İZMİR
Manisa ili, Akhisar İlçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, İzmir 2
numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.03.2006 tarih ve 1922 sayılı
kararı ile merkezden 30m. Yarıçapındaki alanın Tümülüs ve koruma alanı olarak tescillenen alana
ilişkin olarak; Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 27.04.2015 tarih ve 3479018-310.07-143 sayılı
yazısı ve eki; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13.07.2016 tarih ve 713 sayılı rapor
okundu ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Manisa ili, Akhisar İlçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Akçeşme
Tümülüsünün karar eki 1/5000 ölçekli kadastral paftada sınırları gösterildiği şekliyle I. (Birinci)
Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
35.09/745
Toplantı Tarihi ve No : 14.07.2016 - 287
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 14.07.2016 - 6834
İZMİR
İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi Aşağı Kızılca Mahallesinde yer alan 5 adet yapının tescil
edilerek üzerinde yer aldıkları taşınmazların belirtildiği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 11.02.2016 tarihli ve 6226 sayılı kurul kararının ve eki 1/1000 ölçekli
kadastral durum haritasının bir örneğinin ilgili tapu Müdürlüğüne gönderildiği Müdürlüğümüzün
18.03.2016 tarih ve 1072 sayılı yazısı, adı geçen yazıya cevaben gönderilen Kemalpaşa
Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 28.03.2016 tarihli ve 722671 sayılı yazısı, İzmir Büyükşehir
Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube
Müdürlüğünün 14.01.2016 tarihli ve 87022314-310-010210507/5302 sayılı yazısı; İzmir Valiliği
Kadastro Müdürlüğünün 28.12.2015 tarih ve 99221623-150/1445 sayılı yazısı ve eki pafta örneği,
söz konusu karar eki paftanın güncellenmesi ve tescilli yapılardan ada parsel numarası sehven 133
ada,66 parsel olarak belirtilen yapının ada parsel numarasının 132 ada, 66 parsel olarak
düzeltilmesi gerektiğinin bildirildiği Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13.07.2016 tarihli
ve 736 sayılı rapor okundu, rapor ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;
İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Aşağı Kızılca Mahallesinde yer alan İzmir 2 Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.02.2016 tarihli ve 6226 sayılı kurul kararı ile tescil
edilen 5 adet yapının ada parsel numaralarının kararımız eki listede belirtilen bilgilerle
güncellenmesine, bu tarihten itibaren söz konusu 5 adet yapı için kararımız eki listede bildirilen
ada ve parsel numaralarının geçerli olduğuna,
Söz konusu tescilli yapılara ilişkin adı geçen karar eki korunma alanı haritasının iptal
edilmesine, korunma alanı sınırları değiştirilmeksizin güncel kadastral veri ve koordinat değerleri
ışığında söz konusu tescilli yapılara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli (kadastral) Korunma alanı
haritasının uygun olduğuna,
Kararımız eki haritaya konu korunma alanı içerisinde kalan taşınmazlarda, Kurulumuz
izni alınmaksızın herhangi bir inşai fiziki ve müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
LİSTE 1 (KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI PARSELLERİ)
İZMİR İLİ, KEMALPAŞA İLÇESİ, AŞAĞI KIZILCA MAHALLESİ
Sıra No
1
2
3
4
5

Adı veya Türü
2 katlı Kagir Konut Yapısı
2 katlı Kagir Konut Yapısı
2 katlı Kagir Konut Yapısı
Kilise kalıntısı
Cami

Ada
133
133
132
142
134

Parsel
10
2
66
4-5-6
1

Grup
2(iki)
2(iki)
2(iki)
1(bir)
1(bir)
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 16.07.2016 - 210
Karar Tarihi ve No
: 16.07.2016 - 4547
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Toplantı Yeri
MUĞLA
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 16.07.2016 - 210
Karar Tarihi ve No
: 16.07.2016 - 4543
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 16.07.2016 - 210
Karar Tarihi ve No
: 16.07.2016 - 4542
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
06.17/222
Toplantı Tarihi ve No : 14/6/2016 - 180
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 14/6/2016 - 3435
ANKARA
Ankara İli, Polatlı İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve Bakanlar Kurulu’nun 2014/7152
sayılı kararı ve eki kroki ile koordinat listesinde sınırları belirlenerek “Sakarya Meydan
Muharebesi Tarihi Milli Parkı” olarak ilân edilen alanın aynı zamanda “Tarihi Sit” ve bu alanlar
içerisinde tespit edilen arkeolojik alanların da “Arkeolojik Sit” olarak 2863 Sayılı Yasa
kapsamında tescil edilmesine ilişkin olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün
31/03/2016 gün ve 61952 sayılı Yazısı eki Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin
02/03/2016 gün ve 42137 sayılı yazısı, yine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün
25/04/2016 gün ve 79078 sayılı yazısı eki Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt
Dairesi Başkanlığının 12/04/2016 gün ve 7079502 sayılı yazısı ve ekleri, Kurulumuzun almış
olduğu 04/05/2016 gün ve 3329 sayılı kararımız ile Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02/06/2016 gün ve 1095 sayılı yazısı eki Ankara II
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun almış olduğu 31/05/2016 gün ve 2071
sayılı karar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 09/05/2016 gün ve 98969 sayılı
yazısı ve ekleri, Ankara Orman Bölge Müdürlüğünün 11/05/2016 gün ve E.1037016 sayılı yazısı;
Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının
hazırladıkları 13/06/2016 gün ve 3185 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Kurulumuzun almış olduğu 04/05/2016 gün ve 3329 sayılı karar ile Ankara II Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun almış olduğu 31/05/2016 gün ve 2071 sayılı
kararda belirtildiği üzere, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı sınırlarının hem Polatlı
hem de Haymana İlçeleri sınırları içerisinde kalmaları nedeniyle bütüncül bir yaklaşımla ele
alınarak değerlendirilmesinin uygun olacağı anlaşıldığından her iki kurulun birlikte yaptığı
toplantı sonucunda;
Kurulumuzun 23/07/2015 gün ve 2548 sayılı kararıyla tescilden faaliyeti etkilenecek
kurumlardan görüşleri alınan, “Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı”nın Polatlı İlçesi
sınırları içerisinde kalan kısımlarında Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 2863 Sayılı Yasa kapsamında gerçekleştirilen yüzey
araştırmaları sırasında tespit edilen arkeolojik alanların Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün
27/10/2015 gün ve E.1424430 sayılı yazısında belirtildiği üzere;
1 - Polatlı İlçesi, Basri Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen ve 2210 parselde kalan
alanın 1/5000 ölçekli haritada gösterilen sınırlar ve belirtilen koordinatlarla III. Derece Arkeolojik
Sit olarak;
2 - Polatlı İlçesi, Çanakçı Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen ve 3 numaralı paftada
“Tapulama Harici “ alanda kalan alanın 1/10000 ölçekli haritada gösterilen sınırlar ve belirtilen
koordinatlarla I.-III. Derece Arkeolojik Sit olarak;
3 - Polatlı İlçesi, Ilıca Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen ve J28-a-20-d nolu
1/5000 ölçekli paftada 69 numaralı parselde kalan alanın 1/5000 ölçekli haritada gösterilen
sınırlar ve belirtilen koordinatlarla I. Derece Arkeolojik Sit olarak;
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4 - Polatlı İlçesi, İğciler Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen ve 137 ada 53 nolu
parselde kalan alanın 1/5000 ölçekli haritada gösterilen sınırlar ve belirtilen koordinatlarla I. Derece
Arkeolojik Sit olarak;
5- Polatlı İlçesi, İğciler Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen ve 230 ada 51 nolu
parselde kalan alanın1/5000 ölçekli haritada gösterilen sınırlar ve belirtilen koordinatlarla I. Derece
Arkeolojik Sit olarak;
6 - Polatlı İlçesi, İnler Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen ve J28-d-21-d nolu
1/5000 ölçekli paftada 1781 parselde bulunan alanın 1/5000 ölçekli haritada gösterilen sınırlar ve
belirtilen koordinatlarla I. Derece Arkeolojik Sit olarak; Tescil edilmelerine ve paftalara
işlenmelerine;
Bahse konu alanlara ilişkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve
kullanma koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I.-III. maddelerinin
Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine;
Basri Kale Tepesi üzerinde Röle İstasyonu kurarak, Angut İni mağaralarında ise kaçak
kazı yaparak tahribata yol açanlar hakkında 2863 Sayılı Yasaya muhalefetten suç duyurusunda
bulunulmasına;
Polatlı İlçe Merkezinin kuzeyinde yer alan ve “2.Polatlı Merkez Bölümü” olarak
adlandırılan Şehitlik Kaşı Mevkiinde bulunan, Kurulumuzun 26/01/1990 gün ve 1052-1053 sayılı
kararlarıyla ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ olarak tescil edilen “Sakarya Şehitliği”
ve “Sakarya şehitler Anıtı”nın paftalara işlenmelerine;
2863 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 13/03/2012 gün ve 28232 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve
Sitlerin, Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” in 3.maddesi, ‘l’ şıkkında; “Tarihi Sit:
İnsanlık tarihi, milli tarihimiz veya askeri harp tarihi açısından çok önemli tarihi olayların cereyan
ettiği ve bu sebeple korunması gerekli yerler,” olarak; Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu’nun 16/01/2014 gün ve 271 sayılı, Tarihi Sitlerde Koruma ve Kullanma Koşullarını
belirleyen İlke Kararı’nda ise; “Tarihi Sit: Milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli
tarihi olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlardır” şeklinde
yapılan tanımların bu alanlara uyması nedeniyle “Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli
Parkı” alanlarının Duatepe-Kartaltepe Bölümünde Polatlı-Sivrihisar Karayolunun kuzeyinde
kalan Teknokent Alanı dışarıda kalacak şekilde, kararımız eki 1/25000 ölçekli haritalarda
gösterildiği şekilde aynı zamanda ‘Tarihi Sit’ olarak tescil edilmelerine ve paftalara işlenmelerine;
2863 sayılı Kanunun Sit alanlarında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile
koruma amaçlı imar plânına ilişkin 17. maddesinin a bendi 1. paragrafında “Bir alanın koruma
bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plân uygulamasını durdurur. Sit alanının
etkileşim-geçiş sahası varsa 1/25.000 ölçekli plân kararları ve notları alanın sit statüsü dikkate
alınarak yeniden gözden geçirilerek ilgili idarelerce onaylanır.” İfadesi doğrultusunda bu alanlara
ilişkin Koruma Amaçlı İmar Plânları hazırlatılıncaya kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunun 16/01/2014 gün ve 271 sayılı, Tarihi Sitlerde Koruma ve Kullanma
Koşullarını belirleyen İlke Kararının Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları
olarak belirlenmesine karar verildi.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9004

Bazı Kişilerin Yüksek Hakem Kurulu Asıl ve Yedek Üyeliklerine
Seçilmesi Hakkında Karar

2016/9132

1

Milli Savunma Bakanlığının Merkez Teşkilatında Düzenleme
Yapılması Hakkında Karar

2

ATAMA KARARLARI
— Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

3

YÖNETMELİK
— Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

5

TEBLİĞ
–– Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/29)

28

NOT: 1/9/2016 tarihli ve 29818 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 672 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname, 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 673 ve 674 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameler yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

31

c - Çeşitli İlânlar

49

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 40 Kr

