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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Amasya Üniversitesinden:
AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Normal eğitim-öğretim süreleri, Üniversitenin Eğitim Fakültesinin
ortaöğretim alan öğretmenliği bölümlerinde beş yıl, diğer fakülte ve yüksekokullarda dört yıl
ve meslek yüksekokullarında iki yıldır.
(2) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl
olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami
sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak
zorundadırlar.
(3) Azami öğrenim süreleri sonunda uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Azami süreler içerisinde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
ve 46 ncı maddelerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu
durumda olan öğrenciler ders ve sınavlara katılabilir, tez hazırlayabilir fakat öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlanamazlar.
b) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ve
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift anadal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim
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sürelerinin belirlenmesinde 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki programlar Arasında Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
c) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili
tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler
Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması hâlinde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesi gereğince talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere
kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa
kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan
programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
ç) Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları ve devam koşulunu yerine getirdiği bütün
dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken
ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere,
beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
d) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç
yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme
esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı), bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı
tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitimöğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci
katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
e) Lisans öğrenimini tamamlayan veya tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
(4) Mezuniyet için öngörülen derslerin biri dışında tümünden başarılı olup, tek dersi
kalan öğrenciler dersin devam koşulunu yerine getirdikleri bu ders için ilgili birim yönetim
kurulu kararıyla, beş iş günü içerisinde tek ders mezuniyet sınavına alınırlar. Bu sınavda 100
üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar dönem içi değerlendirme puanına bakılmadan başarılı sayılır.
Tek ders mezuniyet sınavı, bütünleme sınavlarından sonra açılır. Bütünleme sınavlarından sonraki tek ders mezuniyet sınavından başarılı olamayanlar ise Kanunda belirtilen süreler içerisinde
bu dersi tekrar eder. Tek dersi kalan öğrenciler, stajlarını yapmamış olsalar dahi tek ders mezuniyet sınavı hakkından yararlanırlar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle laboratuvarları olan derslerin uygulama ve laboratuvarlarında yapılacak sınavların yazılı ya da sözlü
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yapılmasına, verilen ödevlerin, uygulama ve sınavların ve diğer etkinliklerin neler olduğuna,
ilgili sınav notuna katkı oranları ile uygulanacak usul ve esaslara ve ders öğretim elemanının
yazılı müracaatı üzerine sınavın nasıl yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Özel değerlendirmeli derslerin sınavları ve yapılış şekilleri ile ilgili esaslar ilgili kurullarca alınır. Sözlü
sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır. Öğrenci, bir günde
o yarıyıla/yıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir. Uzaktan Eğitim Merkezinin sınavları
bunun dışındadır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı notu,
ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınavından alınan notun %60’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkacak buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek
için yarıyıl/yılsonu sınavı notunun en az 50, başarı notunun en az 60 olması zorunludur. Azami
öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin devam şartını yerine getirerek girmiş oldukları
ek sınavlar ile tek ders sınavlarında 100 üzerinden 60 not ve üzeri alan öğrenci başarılı sayılır.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/7/2012

28366

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/8/2013

28745

—— • ——

Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate
alınarak Nişantaşı Üniversitesi tarafından yapılacak iç ve dış her türlü mal ve hizmet alımları,
kiralama, finansal kiralama, proje, etüt, taşıma, müşavirlik, inşaat, onarım, bakım ve benzeri
işlerde en uygun değer ve şartlarla en uygun zamanda serbest piyasa koşulları içerisinde temin
edilmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nişantaşı Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı birimlerin
ihtiyaç duyduğu ve Nişantaşı Üniversitesi tarafından yerine getirilecek her türlü mal ve hizmet
alımları, kiralama, inşaat, onarım ve bakım işlerine ilişkin satın alma ve ihaleye ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları
Teşkilatı Kanununun ek 146 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alım-satım: Taşınır ve taşınmaz varlıklar ile her türlü ihtiyaç maddeleri hizmet ve
haklarının en iyi şekilde uygun değer ve koşullarla zamanında alım ve satımını,
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b) Başkan: Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
c) Birim: Nişantaşı Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı akademik ve idari birimleri,
ç) Hizmet: İlgili mevzuata göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere, gerçek kişi, adi ortaklık, ortak girişim veya tüzel kişilere
ücret karşılığında yaptırılan araştırma, etüt, plan, proje kontrollük, müşavirlik, bakım ve onarım,
taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket,
danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,
d) İhale: İlgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 2 nci maddedeki işlerin,
istekliler arasından seçilecek birine bırakılması ve yetkili organca bunun onaylanması işlemini,
e) Kiralama: Taşınır ve taşınmaz mallarla, hizmet ve hakların kiralanması veya kiraya
verilmesini,
f) Komisyon: 2 nci maddede sayılan işlerin yapılması için ilgili mevzuata göre kurulacak komisyonları,
g) Mütevelli Heyet: Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) Rayiç bedel: İşlemin yapıldığı gündeki normal alım-satım değerini,
h) Rektörlük: Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünü,
ı) Satın alma yetkilisi: İdarenin, satın alma ve ihale yapma yetkisi ve sorumluluğuna
sahip kişi veya usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş görevlilerini,
i) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında
yapılan yazılı anlaşmayı,
j) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren ve
Nişantaşı Üniversitesi tarafından hazırlanan belgeleri,
k) Uygun fiyat: Bedel, evsaf ve şartlar bakımından uygun görülen fiyatı,
l) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,
m) Yaklaşık maliyet: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini, yapım işlerinde keşif bedelini,
n) Yapım: Her türlü inşaat, imalat, teknik onarım, yıkma değiştirme, iyileştirme ve montaj işlerini,
o) Yüklenici: İhale yöntemlerinden birisiyle, işin üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Satın Alma ve İhale İşlerinde Yetkili Organlar,
Satın Alma ve İhale Usulleri ve İlkeleri
Satın alma ve ihale işlerinde yetkili organ ve kişiler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırma ve parasal sınırlarını belirleme,
satın alma komisyonu kararını onama ve iptal etme yetkisi, harcama yetkilisi sıfatıyla Başkana
aittir. Başkan bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde ve sürede her öğretim yılı başında bir Mütevelli Heyet üyesine devredebilir.
(2) Gayrimenkul alım ve satımı ile yeni gayrimenkul teminine ilişkin her türlü işlem
Mütevelli Heyetin onayı ile yapılır.
(3) Satın alma komisyonu; biri satın alma yetkilisi olmak üzere Başkan ve/veya Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilecek en az üç kişiden oluşur. Satın alma ve ihale kararlarına
katılmamak koşulu ile komisyonlara yardımcı olmak üzere Başkan ve/veya Mütevelli Heyet
tarafından uzman ve teknik kişiler de görevlendirilebilir. Komisyon başkanını Başkan ve/veya
Mütevelli Heyet belirler. Satın alma komisyonu, Başkan ve/veya Mütevelli Heyet tarafından
belirlenen satın alma limitinin aşılması halinde toplanır ve ihaleyi gerçekleştirir.
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(4) Alım ve satım işleri alım ve satım işinin büyüklüğüne ve özelliğine göre komisyonlar
vasıtasıyla yapılabilir.
(5) Mütevelli Heyet onayı alınmak suretiyle sürekli veya geçici alım ve satım komisyonları kurulabilir.
(6) Alım ve satım işleminin ihale yöntemi ile yapılması durumunda; söz konusu komisyonlar yurt içinde bedeli ne olursa olsun her çeşit ihaleyi yapmaya yetkilidir.
(7) Komisyon kararları Mütevelli Heyet Başkanı onayı ile kesinlik kazanır.
(8) Başkan ve Mütevelli Heyet dışında hiç bir personel avans talep edemez ve kullanamaz.
(9) Muayene ve kabul komisyonu: Satın alma komisyonu tarafından belirlenen ve onay
gören ihale işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, işin istenilen vasıfta olduğunun tespitine
yetkili olarak Başkan ve/veya Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen ürün kabul ve depo
sorumlusu, malı/işi talep eden ve Hizmet Destek Başkanlığından birer personel olmak üzere
en az üç üyeden oluşan komisyondur.
Satın alma ve ihale ilkeleri
MADDE 6 – (1) Satın alma ve ihale ilkeleri şunlardır:
a) Her satın alma işleminde en az üç firmadan mutlak surette teklif alınması gerekir.
b) Satın almanın mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden ve piyasa rekabet şartları
gözetilerek yapılması gerekir.
c) Satın almalarda tercih yapılırken, firmaların referansları, istenilen kaliteyi verme yeteneği, istenilen zamanda teslim, en uygun ödeme ve bakım koşullarını sağlama gibi özellikler
göz önünde tutulur.
ç) Satın alma talebinin belirli nitelikleri, teknik özellikleri ve markayı içermesi durumunda satın alma, doğrudan pazarlık usulü ile gerçekleştirilebilir.
d) Satın alınması kararlaştırılan mal, hizmet, proje ve yapım işlerinin belirlenen usullerle
gerçekleştirilmesini müteakip, aynı işin devamı, ilave ve benzeri işler için gereken satın alma
işlemleri ve yapım işlerinin projeye bağlı olarak sonuçlandırılması ve tamamlanması bakımından, aynı fiyattan ve yeni bir teklif alınmadan ve ihaleye çıkılmadan Başkan ve/veya Mütevelli
Heyet onayı ile devam ettirilebilir. Bu ilave işler ve satın almalar için yeni teklif ve karar almaya
gerek duyulmaz, satın alma aynı kararla ilişkilendirilerek gerçekleştirilir.
Doğrudan temin usulü
MADDE 7 – (1) Doğrudan temin usulü;
a) Önceden alımı yapılan mal, demirbaş, teknoloji ve hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için ilk alım yapılan kişi veya kurumdan alınması,
b) Mal ve hizmet sağlayıcının tek bir kişi olması durumunda alımın yapılması,
c) Ani veya olağanüstü durumlar nedeniyle alımın acil olarak yerine getirilmesinin zorunlu olması,
ç) Konaklama ve seyahatlere ilişkin alımlar yapılması,
d) Tüketim malzemeleri alımı,
e) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının alımı,
f) Hukuksal danışmanlık, mali müşavirlik, denetim ve avukatlık hizmetlerinin alınması,
g) Alanında uzmanlaşmış sanatçı, bilim insanı, kişi ve kuruluşlara yaptırılan sanatsal,
bilimsel ve teknik özelliklere sahip işlere ilişkin mal ve hizmet alımı,
ğ) Menkul ve gayrimenkul kiralaması ve satın alınması,
h) Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve satın alma yetkilisine tanınan yetkileri aşmayan
alımlar,
durumunda uygulanır.
(2) Akademik ve idari personel maaş ücretleri, anlık günlük ihtiyaç ve her türlü sarf
malzemeleri, arıza veya onarıma esas teşkil eden yedek parçalar, temizlik işleri, gıda gibi olağan
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hizmetler, küçük donanım ve yazılımlar, pazarlık imkânının bulunmadığı büyük alışveriş merkezlerinden yapılacak satın alımlar, bedeli ne olursa olsun elektrik, su, doğalgaz, posta ve benzeri abonman sözleşmesine veya akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli yol gibi ücretleri tarifeye bağlanmış her türlü işler doğrudan temin usulü ile yapılır.
(3) Satın alma yetkilisi; birinci fıkrada belirtilen hallere uyan alım veya kiralamalarda,
istekli veya isteklilerden alım veya kiralama şartlarını elektronik posta, faks veya mektup yoluyla temin eder. Görüşmeler sonunda seçilen isteklilerden nihai teklif alınır ve alım sonuçlandırılır.
Pazarlık usulü
MADDE 8 – (1) Bu usulde işin nitelik, özellik ve gereğine göre belirlenen en az üç istekliden yazılı teklif alınır. Aranan koşulları taşıyan isteklilerle alım, satım veya kiralama şartları ve bedel üzerinde pazarlık yapılır ve satın alma sonuçlandırılır.
Kapalı teklif, açık teklif, açık eksiltme usulü
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca doğrudan temin veya pazarlık
usulü ile yapılması parasal sınırlar nedeniyle mümkün olmayan veya bu usullerin uygulamasının uygun görülmediği hallerde satın alma yetkilisi tarafından kapalı teklif, açık teklif veya
açık eksiltme usulü uygulanır.
(2) Kapalı teklif usulü: Bu usulde, teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa
konulduktan sonra, zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu, açıkça
yazılıp zarf kapatılır. Zarfın kapanan kısmı teklif veren tarafından imzalanır. Teklif mektubunun
şartnameye uygun olarak hazırlanması ve şartnamede teklif mektubu ile beraber verilmesi istenen belge ve ek bilgiler varsa bunların mutlaka verilmesi gerekir. Teklif mektuplarında teklif
edilen fiyatlar rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılır. Teklif mektupları teklif
veren tarafından imzalanır.
(3) Açık teklif usulü: Niteliği itibariyle açık teklif alınmasında fayda görülen veya kapalı
teklif istenilmesinin gereksiz zaman kaybına neden olacağı hallerde, yazılı tekliflerin açık olarak veya faks ya da e-mail ile alınması suretiyle gerçekleştirilen satın alma usulüdür.
(4) Açık eksiltme usulü: Bu usulde ihaleye; istenilen iş veya malı, şartnamede yazılı
şartlara uygun olarak temin edebilecek kimseler katılabilir ve hazır bulunanlar tarafından yapılacak tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, en uygun teklifte bulunana ihale yapılır.
Açık eksiltme usulü ile ihale aşamasında aşağıdaki esaslara uyulur:
a) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen alımlarda komisyon onayıyla işin diğer
ihale usullerinden biriyle yapılmasında Üniversiteye fayda sağlamayacağına karar verilen işler
açık eksiltme usulü suretiyle ihale edilir.
b) Açık eksiltmeye; şartnamede gösterilen şartlara uymak, teminatını vermek ve gerekli
belgeleri komisyona ibraz etmek şartıyla herkes katılabilir. Komisyonca; teminatı ve belgeleri
incelendikten sonra, durumları şartnameye ve ilgili mevzuata uygun bulunmayarak açık eksiltmeye giremeyecek olanlara teminatları ve belgeleri iade edilir. Bu husus ayrıca bir tutanakla
belirtilir.
c) Açık eksiltmeye katılmaya hak kazananlar bir tutanakla tespit edildikten ve bu husus
orada hazır bulunan isteklilere duyurulduktan sonra; komisyon başkanı isteklileri, şartnameyi
imzalamaları ve teklif vermeleri için davet eder. Şartnameyi imzalamayan istekliler teklif veremez.
ç) Teklif vermekten çekilenler ile teklif verecek istekli kalmadığının belirlenmesinden
sonra; komisyonca Başkanın onay şartına bağlı olmak üzere, en son ve en düşük teklif veren
teklif sahibine ihalenin yapıldığı bildirilir ve bu husus karara yazılarak imzalanır.
(5) Kapalı teklif veya açık teklif veya açık eksiltme usulünün uygulandığı hallerde satın
alma yetkilisi tarafından aşağıdaki bilgileri içeren şartname hazırlanır. Şartnamede;
a) İşin çeşidi, niteliği, tahmini bedeli,
b) İşin süresi, başlama ve bitirme tarihleri,
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c) Sözleşmeye aykırılık oluşturacak haller ve cezai şartlar,
ç) Kontrol, teslim ve tesellüm şartları,
d) Teminat koşulları,
e) Satın almaya katılma şartları ve katılmayacak olanlar,
f) Tekliflerin geçerlilik süreleri,
g) Ödeme ve avansa ilişkin hükümler,
ğ) Tekliflerin nereye verileceği ve son teklif verme tarihi,
bulunur.
E-ihale
MADDE 10 – (1) Üniversite, satın alma faaliyetlerini daha etkin yürütmek ve satın almalarda en uygun fiyatı bulmak amacıyla satın almalarını elektronik ortamda gerçekleştirebilir.
E-ihale yapılabilmesi için;
a) Öncelikle elektronik ihale sunumu yapan kurumlarla anlaşma yapılması,
b) Satın alınacak ürün veya hizmetin bu Yönetmelikte belirtilen ihale ve satın alma
yöntemlerinden birisi kullanılarak en uygun fiyatın tespit edilmesi,
c) En uygun fiyatı belirlenen ürün veya hizmet, anlaşma yapılan sunucunun elektronik
ihale platformuna taşınarak, yeni tedarikçilerin de içinde bulunduğu geniş bir satıcı veri tabanından faydalanarak ürün ve hizmetin fiyatının daha da düşürülmesi,
ç) Elektronik ihaleye katılacak tedarikçilerin, en son tekliflerini sisteme kayıt teklifi
olarak girmeleri, ihalenin açık eksiltme yöntemi ile bu kayıt teklifleri üzerinden gerçekleştirilmesi ve kayıt teklifinin en uygun ihale fiyatı olması,
sağlanır.
Satın alma talepleri
MADDE 11 – (1) Akademik birimler, talep ettikleri mal veya hizmetin konusunu, ihtiyacını ve özelliklerini içeren taleplerini Rektörlüğe iletirler. Rektörlük tarafından söz konusu
ihtiyaçlar Başkan ve /veya Mütevelli Heyete iletir.
(2) Toplanan talepler satın alma yetkilisine gönderilir. Bütçeye uygunluğu tespit edilen
talepler alım usulü belirlenerek gerçekleştirilir.
(3) Önceden Başkan ve/veya Mütevelli Heyet tarafından belirlenen limitlerin aşılması
halinde ayrıca her alıma mahsus olmak üzere Başkan ve/veya Mütevelli Heyetten yetki alınır.
Acil durumlarda satın alma işlemleri
MADDE 12 – (1) Acil durumlarda satın alma işlemleri, satın alma yetkilisinin sorumluluğunda doğrudan yürütülür. Acil durumlar, Üniversitede meydana gelebilecek ve anında
müdahale edilemediğinde maddi-manevi zarar doğurabilecek veya öğretimi aksatabileceği için
satın alma usullerinin uygulanmasının beklenemeyeceği olaylar olarak kabul edilir.
(2) Acil durumların tespiti Başkan ve/veya Mütevelli Heyetçe yapılır. Bu satın almalarda satın alma ve ihale usulleri aranmaz.
İlan
MADDE 13 – (1) Yaklaşık maliyeti Başkan ve/veya Mütevelli Heyet tarafından yüksek
görülen işler için günlük gazetelerde, düşük görülen işler Üniversitenin internet sitesinde veya
ilan panolarında ihale tarihinden en az on gün önce ilan edilir.
(2) Doğrudan temin usulünde ilan yapılmaz.
(3) İlan usulünün belirlenmesinde kullanılan meblağ sınırları Başkan ve/veya Mütevelli
Heyet tarafından belirlenir.
Uygulanacak usulün belirlenmesi
MADDE 14 – (1) Başkanın ve/veya Mütevelli Heyetin tespitine bağlı olarak işler, açık
teklif, kapalı teklif veya açık eksiltme usulüyle yapılır. Başkan ve/veya Mütevelli Heyet tarafından maliyeti düşük görülen işler teklif alma veya pazarlık usulüyle yapılır. Doğrudan veya
acil alımlar için meblağ sınırı belirlenmemiştir. İhale usulünün belirlenmesinde kullanılan meblağ sınırları Başkan ve/veya Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
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İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilmiş olanlar, doğrudan doğruya veya bir aracı ile ihaleye katılamazlar:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak, 10/12/2003 tarihli ve
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile iktisadi devlet teşekküllerinin ihalelerine girmekten men edilmiş olanlar.
b) Yevmiye alanlar dâhil olmak üzere, Üniversiteden aylık veya ücret alan mensupları.
c) Daha önce bu iş kendisine verildiği halde, usulüne uygun sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen veya mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getiremeyenler.
ç) Üniversite yöneticileri ile 2 nci maddede belirtilen kapsama giren iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ve bu görevlilerin eşleri,
üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın
hısımları ile evlatlıkları, evlat edinenleri ve ortakları.
Satın alma istek formunda bulunması gereken bilgiler
MADDE 16 – (1) Satın alma istek formunda aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:
a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim yöneticisinin imzası.
b) Tarih.
c) Satın alınması talep edilen mal/hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve miktarı.
ç) Satın alma talebinin gerekçesi.
d) Gerekli görülen diğer açıklamalar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Denetim
MADDE 17 – (1) Tüm satın alma ve ihale işlemleri gerekli görüldüğünde Başkan ve
Mütevelli Heyetin onayı ile iç/dış denetime tabii tutulur. Denetleme sonuç raporu bizzat Başkana ve/veya Mütevelli Heyete yazılı olarak sunulur.
Müteahhidin iflası veya mahkûm olması
MADDE 18 – (1) Müteahhidin iflası halinde sözleşme feshedilir ve Üniversitenin zarar
ve ziyanı talep edilir.
(2) Müteahhidin tutuklanması veya mahkûm olması hallerinde sözleşme feshedilebileceği gibi, Müteahhidin vekil tayin ederek işi sürdürme isteği de komisyon tarafından kabul
edilebilir.
Tarafların sorumlulukları
MADDE 19 – (1) İhalenin tarafları ile ihalede görev alacak personel/Üniversite görevlileri ilgili mevzuatta belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunamazlar.
(2) Sahte belge veya sahte teminat düzenleyenler, kullananlar veya bunlara teşebbüs
edenler; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştıranlar veya buna teşebbüs edenler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
İhalenin iptali
MADDE 20 – (1) İhale yetkilisi, harcama yetkisi verilmiş bütün teklifleri reddederek
ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere bildirilir.
(2) Üniversite, ihalenin iptali nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
Dış alımlar
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımlarının dış ülkelerden
temin edilmesi zorunluluğunun doğması halinde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
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Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 23/9/2015 tarihli ve 29484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyet
Başkanı yürütür.

Toros Üniversitesinden:

—— • ——

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/8/2012 tarihli ve 28391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ara sınava
girmek koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz. Ancak ilgili akademik birimlere bağlı bölümlerde/programlarda uygulama, proje, stüdyo, intörn mühendislik gibi derslerde devam zorunluluğunun olup olmayacağı ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Bütünleme Sınavı: İlgili yarıyıl veya yıl sonunda almış oldukları ders veya derslerin
final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava
girme şartlarını sağladığı halde final sınavına giremeyen öğrencilere başarısız/koşullu
başarılı/başarılı oldukları her ders için dersin dönemi sonunda yarıyıl sonu sınavından sonra
yapılan sınavdır. Bütünleme sınavı değerlendirmesi yarıyıl sonu sınavında olduğu gibidir. Ancak ilgili akademik birimlere bağlı bölümlerde/programlarda proje, stüdyo, intörn mühendislik
gibi derslerde bütünleme sınavının olup olmayacağı her yarıyılın başında ilgili birimin yönetim
kurulu kararı ile belirlenir. Bütünleme sınavlarının mazeret sınavları yapılmaz ve bütünleme
sınav notu en son not olarak kabul edilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/8/2012

28391

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12345-

9/7/2014
12/11/2014
8/3/2015
23/9/2015
30/5/2016

29055 (Mükerrer)
29173 (Mükerrer)
29289
29484
29727
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Uşak Üniversitesinden:
UŞAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ve programlarına ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Ana bilim/ana sanat dalı başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5
inci maddesinde tanımlanan, ana bilim/ana sanat dalı başkanını,
c) Ana bilim/ana sanat dalı kurulu: EABD/EASD başkanı başkanlığında, varsa yardımcıları ve o EABD/EASD'yi oluşturan bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,
ç) Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS) kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi
için öğrencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar,
ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,
d) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,
e) Enstitü: Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitülerini,
f) Enstitü ana bilim dalı (EABD)/Enstitü ana sanat dalı (EASD): Lisans Üstü Eğitim
Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan ana bilim/ana sanat dalını,
g) Enstitü ana bilim/Ana sanat dalı akademik kurulu: Enstitü ana bilim ya da ana sanat
dalının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden
ve doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,
ğ) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüde eğitim programları bulunan ana bilim/ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü müdürü: Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlerini,
ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç
öğretim üyesinden oluşan kurulu,
i) Etik Kurulu: Üniversite Etik Kurulunu,
j) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
k) Sanatta yeterlik eseri: Yüksek lisans programları öğrencilerinin sanatta yeterlik tezi
yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,
l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde aldıkları tez konusu araştırmaya,
literatür takibine, kaynak incelemeye, rapor hazırlamaya ve sunmaya dayanan, yazılı bir rapordan oluşan kredisiz uygulama dersini,
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m) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: Yüksek lisans tezi ve doktora tezini,
o) Tez çalışması: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,
ö) Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders/tez aşamasında rehberlik yapmak
üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
p) Uzmanlık alan dersi: Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitirmiş, tez önerisi EYK tarafından kabul edilmiş öğrencinin danışmanına ihdas edilen dersi,
r) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
s) Yabancı Dil Sınavı: ÜDS, KPDS, YDS veya ÜAK (Üniversitelerarası Kurul) tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dil sınavını,
ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü
Öğrenci kabulü
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için adayların; lisans diplomasına
sahip olmaları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları gerekir.
Adayların başarı değerlendirmesi; ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının %35’i, YDS veya
ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından alınan puanın %15’i alınarak
yapılır. Yabancı dil sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir. Bu yüzdelerin toplamından en az 50 puan alanlar başarı sıralamasına dâhil edilirler.
Başvurularda farklı ALES puan türlerinin kontenjan içerisindeki oranları, ana bilim dalı/ana
sanat dalının önerisi ile EYK tarafından belirlenir. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış
olması durumunda, Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.
b) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvara bağlı ana sanat dallarında ALES puanı
aranmadığından, adayların başarı notu; yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalamasının
%30’u ve en az 60 puan olmak koşulu ile yetenek-mülakat sınav sonucunun %50’si alınarak
hesaplanır.
c) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yapılır. ALES puanı getirme şartı ve
ALES taban puanı Senato tarafından belirlenir.
ç) Öğretmenliğe yönelik tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES
puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %40’ı alınarak elde edilen toplam puan değerlendirilir.
Bu yüzdelerin toplamından 50 ve üzeri puan alanlar başarı sıralamasına dâhil edilirler. Lisans
öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda, Yükseköğretim Kurulunca verilmiş
denklik belgesi aranır. ALES puan türü ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tespit ve ilan edilir.
d) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adaylardan Yükseköğretim Kurulu
tarafından denkliği onaylanmış olanlar, 7 nci madde hükümlerine göre lisansüstü eğitime başvuru yapabilirler.
(2) Doktora/sanatta yeterlik öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; başvurdukları alanda tezli yüksek lisans diplomasına sahip ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları gerekir.
b) Yüksek lisans not ortalamasının 100’lük sistemde en az 70 veya 4’lük sistemde en
az 2,72 puan olması gerekir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça
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dillerinin birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan
alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse
yükseltilmesine Senato karar verir.
c) Doktora programları için giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında, ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil puanının %20’si alınır. Toplam
puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.
ç) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların; yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve portfolyö sunmaları gerekir. Adayların başarı değerlendirmesi, yüksek
lisans not ortalamasının %50’si yabancı dil sınav sonucunun %15’i, mülakat/yetenek sınavı
portfolyö sonuçlarının %35’i alınarak hesaplanır. Mülakat/yetenek sınavından 100 puan üzerinden 60 almak şartı ile bu yüzdelerin toplamından en az 60 puan alanlar başarı sıralamasına
dâhil edilir. Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin
birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu
asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato karar verir.
d) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip
olmaları gerekir.
e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in
sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES
puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş
hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip
olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri
testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen
standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not
ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer; referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve
benzeri belgeler Senatoca belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci
kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir
puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının
%50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından
belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.
(3) Rektörlük, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, istenen belgeleri ve diğer hususları EK önerisi ve Senato kararı
doğrultusunda ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Başvuru için adaylardan
istenen belgelerin aslını getirmek suretiyle, enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
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(4) Sınav ve sıralama değerlendirme jürileri; ilan edilen her program için, üç asıl, iki
yedek olmak üzere enstitünün ana bilim dalı/ana sanat dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(5) Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulunun 4’lük
not sisteminin 100’lük sistemde eşdeğerliği tablosu dikkate alınır. Giriş sınavı başarı notlarının
eşit olması halinde; sırasıyla ALES, mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. İlan
edilen kontenjan dâhilinde başarılı olan asıl adayların %50’sini geçmemek üzere yedek öğrenci
listeleri enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
(6) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve
diplomaların verilmesi ile bu programların asgari müşterek ders ve uygulamaları Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre yürütülür.
(7) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla lisansüstü ikinci öğretim programı
açılabilir.
(8) Lisansüstü programlara başvuracak ve öğrenimini 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre sürdürecek olan öğrencilerin de giriş koşullarının tamamını yerine getirmeleri zorunludur.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen, ancak lisans/yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı alanlarda yapmış olanlara, eksikliklerini gidermek amacıyla EABD/EASD başkanlığının önerisi
ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık dersleri, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen
derslerin yerine geçmez. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK onayı ile yüksek lisans bilimsel hazırlık derslerini enstitü bilimsel hazırlık
programlarından; doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencileri ise, bilimsel hazırlık programlarındaki dersleri yüksek lisans programlarından alabilirler.
Alınacak dersler EABD/EASD teklifi ve EYK kararı ile tespit edilir. Ancak zorunlu hallerde
EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile lisans programlarından ders alınabilir.
(3) Bilimsel hazırlık programında başarılı sayılmak için, bir yüksek lisans öğrencisinin,
bu programdaki her dersten en az CC notu alması ve en az 2,00 genel not ortalaması elde etmesi; bir doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise her dersten en az CB notu alması ve en az
2,50 genel not ortalaması elde etmesi gerekir. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders
sınavları ve diğer konularda bu Yönetmelikte lisansüstü programlar için belirlenen esaslar uygulanır.
(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere bağlı
süreler dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik
programı sürelerine dâhil edilmez.
(5) Bilimsel hazırlık Programı uygulanacak alanlar, öğrenci kabulü için verilen ilanda
belirtilir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Bir lisansüstü programda belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, EABD/EASD başkanlığının olumlu görüşü ve EYK’nın onayı ile lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kontenjanı, ilan edilen EABD/EASD kontenjanının %50’sini geçemez. Özel öğrenci kabul edilebilmek için adayların;
a) Yüksek lisans için lisans, doktora için tezli yüksek lisans mezuniyet belgesine sahip
olmaları,
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b) O ders yılı için belirlenen öğrenci katkı payını, her yarıyılın kayıt döneminde yatırmış
olmaları
gerekir.
(2) Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Bu öğrenciler bir yarıyılda en fazla iki seçmeli derse kayıt yaptırabilirler.
(4) Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam durumları, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer konularda lisansüstü programlar için öngörülen esaslar
uygulanır.
(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, diploma veya herhangi bir unvan verilmez. Ancak yazılı başvurması halinde, aldığı notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede
özel öğrencilik durumu belirtilir.
(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.
Yabancı ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların kabulü
MADDE 7 – (1) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Kendi adına yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen lisans ve yüksek lisans adayları; eğitimleri esnasında aldıkları dersleri ve başarı notlarını gösterir belge ve varsa diğer kişisel
bilgilerini dilekçelerine ekleyerek enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu adaylarda
denklik belgesi aranmaz. Diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olan adaylar,
lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı ve daha önce öğrenim gördükleri
kurumların tanınıp tanınmadığı konularında, Yükseköğretim Kurulu’ndan olumlu görüş alınması koşuluyla programa kabul edilirler.
b) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Adaylardan Türkçe dil seviyelerinin tespiti için Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyenler, Türkçe dil
koşulundan muaf tutulur. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Üniversite tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam not üzerinden en az 70 not almaları
gerekir. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar, Türkçe dil sınavından muaf tutulur. Yabancı dilde öğretim yapan
ana bilim dalına/ana sanat dallarına başvuruda bulunan yabancı uyruklu adayların öğretim göreceği dil anadilinden farklı dil ise, Türkçe sınavına ek olarak ilgili programın yabancı dil sınavına başvurmak zorundadır. Doktora adaylarının, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato karar verir.
c) Rektörlük, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, istenen belgeleri, kontenjanları ve diğer hususları EK önerisi ve
Senato kararı doğrultusunda ilan eder. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, lisansüstü programlar için ilan edilmiş öğrenci kontenjanının %20’sini aşmayacak şekilde belirlenir. Bu kontenjan enstitülerin ilanında ayrıca gösterilir. Bu şartların dışında yabancı uyruklu öğrenci alımı
yapılamaz.
(2) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında
ikamet ettiklerini belgelemeleri şartı ile yabancı uyruklu adaylar gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
(3) Adaylar, diplomaları başvurulan programa uygun olmak kaydıyla, yüksek lisans
programları için bir, doktora programları için bir program tercihi yapabilir.
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Değişim programları
MADDE 8 – (1) Üniversite ile yurt içi ya da yurt dışındaki bir üniversite/enstitü arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrenci ve/veya ders değişim programları uygulanabilir.
Bu çerçevede öğrenciler, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle
gönderilebilir. Ders değişim programları çerçevesinde de öğrenciler uzaktan ders ve bölümler
arasından ders alabilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde enstitüde devam eder ve
bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.
(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrenciler, ilgili
dönem için kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, EABD/EASD başkanının teklifi ve EYK onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS’ye göre değerlendirilir.
(3) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölümlerin öğrencilerinin ilgili üniversitelerden aldıkları dersler aynı şekilde transkriptlerine işlenir.
(4) İkili anlaşmalı diğer üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere Üniversitede
okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve kendilerine aldıkları dersleri
ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.
(5) Değişim programları çerçevesinde katkı payının/öğrenim ücretinin nasıl ödeneceği
ikili anlaşmalara göre yürütülür.
(6) İkili anlaşmalar çerçevesinde, üniversitelerin öğretim elemanları için yüksek lisans
ve doktora programlarının normal kontenjanlarına, bu kontenjan miktarının 1/3’ü kadar işbirliği
kontenjanı ilave edilir. İlave edilen işbirliği kontenjanı sayısı ilanda gösterilir. Yüksek lisans
ve doktora programlarına işbirliği kontenjanından başvuran adaylar; kendi üniversitelerinden
başvurunun onaylandığını gösteren bir yazı ile birlikte ilgili kontenjana başvururlar. İşbirliği
kontenjanı başvuruları normal başvurulardan ayrı olarak değerlendirilir. Bu kontenjanlara yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, bu Yönetmeliğin öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri
uygulanır.
Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve bulunduğu programın tamamlanabilmesi için öngörülen azami sürenin yarısını henüz tamamlamamış olan başarılı bir öğrenci, EABD/EASD’nin görüşü ve EYK
kararıyla, gerekli belgelerle başvurarak, tamamladığı lisans programları itibariyle birbirine
uyum sağlayan eşdeğerli lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
(2) Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş; genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az
2,00, 100 üzerinden en az 70, doktora düzeyinde ise genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en
az 2,50, 100 üzerinden en az 75 olması, ayrıca başvurduğu EABD/EASD'de almamış olduğu
dersler göz önünde bulundurularak intibak ettirilmesi ve EYK kararı gerekir.
(3) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin programının tamamlanabilmesi için
kullanacağı süre, daha önce kullandığı süre de dâhil olmak üzere, bu Yönetmelikte yer alan
program süresi ile sınırlıdır.
(4) Yatay geçiş kontenjanı, lisansüstü programlar için ilan edilmiş öğrenci kontenjanının
%20’sini aşmayacak şekilde belirlenir. Bu kontenjan ve başvuru koşulları ilanda ayrıca gösterilir.
Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Enstitüye girmeye hak kazanan adayların kesin kayıtları, başvuru
takviminde belirtilen günlerde yapılır.
(2) Lisansüstü programlara kabul edilen adaylar, gerekli belgeleri süresi içinde enstitüye
vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt
hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler, yerine sıra ile yedek adaylar
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çağrılır. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya ilgili enstitü müdürlüğü tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.
(3) Öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler dâhilinde kayıtlarını yenilemek zorundadır.
(4) Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden dolayı, EYK kararı ile
hakları saklı tutulan öğrencilerin bu süreleri, bu Yönetmelikte belirlenen eğitim-öğretim süresinden sayılmaz; öğrencinin mazeretini belirten belgeler, ilgili kurumca düzenlendiği tarihten
itibaren en geç yedi iş günü içerisinde enstitüye teslim edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitimle İlgili Genel Esaslar
Öğretim yılı
MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur.
Dersler
MADDE 12 – (1) Öğrenciler; her yarıyılda Senato tarafından belirlenen süreler içinde,
EABD/EASD akademik kurulu tarafından belirlenerek, EABD/EASD başkanlığının uygun görüşü ve enstitü kurulunun onayı ile açılan, danışmanlarınca uygun görülen derslere enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen usullere göre kayıt yaptırmak zorundadır.
(2) Öğrenciler; danışman ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve EYK kararı
ile aynı enstitünün farklı ana bilim/ana sanat dallarından, diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlardan da en fazla iki ders alabilir.
(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.
Öğretim elemanı görevlendirme
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programların yürütülmesi için öğretim elemanları, ilgili
ana bilim/ana sanat dalında görevli profesör, doçent, yardımcı doçent veya Üniversite bünyesinde aynı nitelikte eğitim-öğretim yapan ana bilim/ana sanat dallarında görevli profesör, doçent, yardımcı doçent arasından ya da gerekli görüldüğü takdirde başka bir ana bilim/ana sanat
dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan enstitü kurulu tarafından görevlendirilir.
(2) Öğretim üyesinin yüksek lisans programlarında ders verebilmesi için en az iki yarıyıl
lisans programında ders vermiş olması gerekir.
Devam zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrencilerin teorik
derslere %70, uygulamalara %80'den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Devam,
dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından takip edilir ve EABD/EASD başkanlığı aracılığı
ile enstitüye bildirilir.
(2) Bir dersten, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle olsa bile devam
koşulunu yerine getirmeyen öğrenci o dersin dönem sonu sınavlarına giremez.
(3) Dersi ikinci kez alanlar ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamışlarsa, derse devam
etmek zorunda değildir. Öğrenci isterse, danışmanının ve EABD/EASD başkanlığının uygun
görüşü doğrultusunda başarısız olduğu bir seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir.
Bu durumda ikinci ders için devam zorunluluğu aranır.
(4) Devamsızlık nedeniyle dönem sonu sınavına giremeyen öğrenci başarısız kabul edilir ve öğrenciye o dersle ilgili olarak DZ notu verilir. Devam şartını yerine getirmediği halde
sınava giren öğrencinin sınav sonucu iptal edilir.
(5) Uzaktan eğitim lisansüstü programlarda derse devam oranı, ders saatlerine internet
üzerinden katılım esas alınarak belirlenir.
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Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 15 – (1) Açılan derslerin sınavlarının yazılı, sözlü, araştırma ödevi, seminer,
proje çalışması, uygulama veya pratik çalışma türlerinden hangisi ile yapılacağı ve sınav oranlarının belirlenerek, EABD/EASD başkanlığı tarafından her yarıyılın üçüncü haftasına kadar
enstitü müdürlüğüne bildirilir. 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.
(2) Öğrencinin başarısı, dönem içi notlarıyla dönem sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Dönem içi notları; sınavlara, araştırma ödevlerine, uygulamalara, pratik çalışmalara
verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi
de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca, aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarından birisi ile belirlenir.
Katsayı
Yüzde Karşılığı
Başarı Notu
AA
4,00
90-100
BA
3,50
85-89
BB
3,00
80-84
CB
2,50
75-79
CC
2,00
70-74
DC
1,50
60-69
FF
0,00
59 ve altı
b) Ayrıca, katsayı ile bağlantısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan harf notlarından; YT (yeterli/başarılı), YZ (yetersiz/başarısız), EK (eksik), DV (devam ediyor), DZ (devamsız) kodlu değerlendirmeler de yapılabilir. DZ kodlu değerlendirmeler not ortalamasına
dâhil edilir. YT ve YZ notları; not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, proje ve tez çalışmalarında başarının gösterilmesi için kullanılır. DV kodlu değerlendirme; proje, ödev ve araştırma içerikli dersler için dersi veren öğretim elemanının talebi, EABD/EASD başkanlığının
görüşü ve EYK kararı ile uygulanır. Dersi veren öğretim elemanı, DV kodlu değerlendirmesinin
uygulama gerekçesini belirtmek ve her yarıyılın ilk haftası bu uygulamayı yapmak istediğini
enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu esaslar kapsamında, final ve bütünleme döneminde tamamlanamayan projeler için DV değerlendirmesi yapılabilir. DV değerlendirmesi en
geç iki ay içinde nota çevrilir. EK değerlendirmesi; proje, ödev ve araştırma içerikli dersler
için, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitiremeyen öğrencilere verilir. Bu değerlendirmeyi alan öğrenci, sınav döneminin
bitiminden sonra en çok iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Eksiklerini tamamlamayan öğrencilerin EK değerlendirmesi FF'ye çevrilir. Ancak, süre bitmeden öğretim
elemanı tarafından başvurulmak şartıyla, ilgili EYK tarafından öğrenciye, bir sonraki yarıyıl
başlamadan önce en fazla iki haftalık ek süre verilebilir.
c) Öğrenci; danışmanının teklifi, EABD/EASD başkanlığının onayı ile ders ekleme/bırakma süresi içinde enstitü müdürlüğüne bildirilmek suretiyle ders ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.
ç) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri zorunlu bir ders ise tekrar alır. Ayrıca, öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, başarmış oldukları bazı dersleri de tekrarlayabilir ve/veya yeni dersler alabilir.
(3) Ara sınavlarından herhangi birine Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, bu mazeretini gösterir belgeyi aldığı tarihten itibaren beş
iş günü içerisinde bir dilekçe ile birlikte EABD/EASD başkanlığına başvurmaları halinde, EYK
kararı ile mazeret sınavı açılır.
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(4) Sınavlara itiraz, EABD/EASD başkanlığına, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş
iş günü içerisinde yazılı olarak maddi hata yönünden yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların
düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca incelenir.
Öğretim elemanının raporu, EYK tarafından incelenerek karara bağlanır.
(5) Sınav evrakları, ödev dosyaları, yoklama çizelgesi ve sınav tutanağının bir nüshası
dersin öğretim üyesi tarafından, bütünleme sınav tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde
enstitü müdürlüğüne teslim edilir ve evraklar iki yıl süreyle enstitüde saklanır.
Not ortalamaları
MADDE 16 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu, yarıyıl not ortalaması
ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her
dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının,
bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl
içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu programa
devam ettiği süre içinde o zamana kadar alınan tüm dersler için yapılırsa genel not ortalaması
elde edilir. Genel not ortalaması hesaplanırken; tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten
alınan en son not, bir ders yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin
notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
Ders saydırma
MADDE 17 – (1) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan veya
Üniversitede özel öğrenci statüsünde alarak başarılı olduğu derslerin, kayıtlı olduğu programa
intibakı ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, kesin kayıt yaptırdığı dönemin başlangıcını
takip eden ilk hafta içerisinde bir kereye mahsus olmak üzere EABD/EASD başkanlığına vereceği
muafiyet ve ders saydırma dilekçesine göre EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK kararı
ile belirlenir.
İlişik kesme
MADDE 18 – (1) Kendi isteği ile ilişiğinin kesilmesini isteyen öğrencinin kaydı, öğrencinin dilekçe ile enstitüye başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. İlişiği kesilen öğrencinin
ödemiş olduğu harç ve kayıt giderleri iade edilmez. Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili
birim ve kurumlara bildirilir.
Kayıt dondurma
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler ile
kayıt dondurma talebinde bulunabilir. Enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl kayıt
dondurulabilir. Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Kayıt donduran öğrenci, kayıt dondurma
süresinin bitiminden sonraki yarıyıl başında öğrenciliğine devam eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program; toplam yirmi bir kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla,
en az yedi ders/Sosyal Bilimler Enstitüsü için sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışması
olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup
YT veya YZ notu ile değerlendirilir.
Süre
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
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(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili
düzenlemeler Senatoca yapılır.
Dersler, danışman atanması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 22 – (1) Derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Bir yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı derslerden YT, CC
veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2,00 genel not ortalaması elde etmesi gerekir.
b) Öğrenci kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür.
(2) Danışman atanmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın
sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile
kesinleşir.
b) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitece belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci danışmana danışmanlık ve uzmanlık alan dersi ücreti ödenmez.
c) Danışmanlık görevini bırakmak isteyen öğretim üyesi, bırakma isteğini ve gerekçesini EABD/EASD başkanlığına yazılı olarak bildirir. Yeni danışman EYK kararıyla belirlenir.
Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini, enstitünün tez
yazım esaslarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Tez çalışmasını tamamlayan öğrencinin tez danışmanı, EABD/EASD başkanlığı aracılığı ile
tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz
konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Sanat çalışmasını yapan bir öğrenci ise, bu sanatsal çalışmasını sunmak ve bu çalışmasını açıklayan bir tezi jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezi isteğe bağlı olarak yabancı dilde hazırlanabilir.
(2) Yüksek lisans jürisi, tez danışmanının teklifi ile EABD/EASD başkanlığının önerisi
ve EYK kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, biri Üniversite içindeki farklı
anabilim/anasanat dalından ve biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl iki
yedek üyeden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alır.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin, doküman ve malzemelerinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır.
(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD/EASD Başkanlığınca sınavı izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Tez çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde aynı
jüri önünde tezini yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul
edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(6) Tez savunma sınavına, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler dışında
bir mazereti olmaksızın gelmeyen öğrenci, tez savunma sınavı hakkını kaybeder, tezi reddedilmiş sayılır ve enstitü ile ilişiği kesilir.
(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi
reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi
yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 24 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,
yüksek lisans tezinin en az üç adet ciltlenmiş kopyası ve iki adet CD kaydını, Yükseköğretim
Kurulunun tez merkezi için gerekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde gerekli belgeleri enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan yüksek
lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Diploma düzenleninceye kadar, diploma
yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.
(2) Sanat çalışması yapan bir öğrenci, tez çalışmasının yanı sıra, çalışmalarını açıklayan
ve belgeleyen bir dosyayı enstitüye teslim eder.
(3) Tezin şekil yönünden uygun olması için, tezlerin tez yazım esaslarına uygun olarak
yazılması, çoğaltılması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tez teslim kılavuzunda
belirtilen şartları taşıması gerekir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda
nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden
yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat başkanlığı aracılığıyla
ilgili enstitüye gönderir. Enstitü tarafından yapılacak inceleme sonucunda öğrenciye yazılı ya
da sözlü olarak bildirilen eksikliklerin bir ay içinde tamamlanması gerekir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir
(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından 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.
(5) 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.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda
derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu
program, toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla, en az on ders ile dönem
projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, YT veya YZ olarak değerlendirilir.
Süre
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az üç yarıyıl, en çok dört
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Derslerin belirlenmesi ve danışman atanması
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
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(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve
yarıyıl sonunda enstitü müdürlüğüne yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi raporu,
tez yazım esaslarına uygun olarak yazılır, danışman tarafından onaylanır, EABD/EASD başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne gönderilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarının yürütülmesine ilişkin olarak yukarıda belirtilmeyen hususlarda, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programlarına ilişkin hükümleri uygulanır.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 28 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenciye
bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen diğer şartları da yerine getirmek kaydıyla tezsiz yüksek
lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı
bulunur. Diploma düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.
(2) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak yüksek lisans
programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.
Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik yüksek lisans programları
MADDE 29 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen programlar düzenlenebilir:
a) Birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programı: İlgili alanın bulunduğu fakülte
ile eğitim fakülteleri ve ilgili enstitü ana bilim dallarınca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans
artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler, ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alır. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans kademesinin son yarıyılında, o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan
ders ve uygulamalarını eğitim fakültelerinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere; adını ana dal, eğitimi de yan dal olarak belirten lisans diploması verilir. Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili enstitüye bağlı bir EABD/EASD olarak yürütülen tezsiz
yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. En çok iki yarıyıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere, ilgili alan öğretmenliğinin adını
taşıyan yüksek lisans diploması verilir.
b) Tezsiz yüksek lisans programı: Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencilere; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla en çok üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi
kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul
ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ölçütler ile öğrenci seçilir ve yerleştirilir.
(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen birleştirilmiş
lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet
şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ilkeler doğrultusunda yapılır.
(3) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarındaki dersler ve diğer
eğitim-öğretim esasları hakkında bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans hükümleri uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programları
Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapmak,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az yedi ders/Sosyal Bilimler Enstitüsü için dokuz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi
ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Süre
MADDE 31 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç 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 yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 2,50 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
Dersler, danışman atanması
MADDE 32 – (1) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciler, en fazla iki dersi yüksek lisans programlarından da seçebilirler. Bu dersler ders yüküne ve
kredisine sayılmaz. Bir doktora öğrencisinin aldığı tüm derslerden YT, CB veya bunun üzerinde
bir not alması ve en az 2,50 genel not ortalamasını elde etmesi gerekir.
(2) Enstitü müdürlüğü kesin kayıt yaptıran öğrenci listelerini, ilgili ana bilim dalına
göndererek, öğrenciler için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı olarak her öğrenci için bir öğretim üyesi önerilmesini ister. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt
işlemleri ve benzeri konularda rehberlik yapmak üzere; EABD kurulunun görüşüne istinaden
EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile tez danışmanı atanır. Danışman atanıncaya
kadar bu görevi EABD başkanı yürütür.
(3) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitece belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite
Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin
tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak
ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden
olabilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
(2) Doktora yeterlik sınavı, her yarıyıl sonunu izleyen altı ay içerisinde olmak üzere
kasım-aralık ve nisan-mayıs aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Her öğrencinin sınava
gireceği tarih EYK tarafından belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci
en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.
(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Yönetmeliğe göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı duru-
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munu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, EABD başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir.
(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.
(6) 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 EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
EYK kararı ile belirlenen ders/dersleri başarı ile tamamlayana kadar öğrenci doktora tez konusu
önerisini veremez.
Tez izleme komitesi
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunduğu tarihten itibaren her öğrenci
için, tez danışmanının görüşü, EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde tez
izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda,
ikinci tez danışmanı gözlemci olarak komite toplantılarına katılır.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi
MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı
ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi
ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az bir ay önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul ya da reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığı tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir ve kabul edilen tez önerisi EYK kararıyla kesinleşir.
Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez süresi EYK kararının alındığı tarihten itibaren başlar.
Doktora tezi isteğe bağlı olarak yabancı dilde hazırlanabilir.
(3) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, biri ocak-haziran ve biri
de temmuz-aralık ayları arasında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların
özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite
tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Öğrencinin doktora tez çalışmasını tamamlayabilmesi için tez önerisinin kabulünden sonra en az üç tez izleme komitesi sınavından başarılı olması gerekir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle
bir durumda yeni bir tez danışmanı ve tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danışmanı ile devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren
bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada
da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 36 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları, tez yazım
esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, EABD aracılığı ile tezin savunulabilir
olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
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intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.
(2) Doktora tez jürisi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü
öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alır.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(6) Tez savunma sınavına, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler dışında
bir mazereti olmaksızın gelmeyen öğrenci, tez savunma sınavı hakkını kaybeder, tezi reddedilmiş sayılır ve ilişiği kesilir.
Doktora diploması
MADDE 37 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin en az üç adet ciltlenmiş kopyasını,
iki adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde gerekli belgeleri enstitüye teslim eden ve tezi şekil
yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. Doktora diploması
düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.
(2) Tezin şekil yönünden uygun olması için, tezlerin tez yazım esaslarına uygun olarak
yazılması ve çoğaltılması, tez yazım kılavuzunda ve Yükseköğretim Kurulunun tez teslim kılavuzunda belirtilen şartları taşıması gerekir. Belirtilen şartlara uygun olup olmadığı, enstitü
tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenir. Öğrenciye yazılı ya da sözlü olarak bildirilen eksikliklerin bir ay içinde tamamlanması gerekir. 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) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilebilir.
(4) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.
(5) 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.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması
Amaç ve kapsam
MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise, üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan, bilimde
doktora eğitimine denk bir yükseköğretim programıdır.
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(2) Öğrenci, enstitünün başka ana sanat dallarından veya ana sanat dalı başkanlığının
önerisi ve EYK kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından iki ders alabilir.
Süre
MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili
derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik öğrencisinin başarılı olabilmesi için, aldığı
tüm derslerden YT, CB veya bunun üzerinden bir not alması ve en az 2.50 genel not ortalamasını elde etmesi gerekir.
(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
Derslerin belirlenmesi ve danışman atanması
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az
olmamak koşuluyla en az dokuz ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
(2) Kredisiz olan uzmanlık alanı dersi, tez yazımı, sergi, proje çalışması aşamasında
alınır. Tez yazımı, sergi, proje çalışması aşamasına geçen öğrenciye, o yarıyılın ilk haftası
içinde tez danışmanı atanır. Tez konusu belirlenerek danışmanın önerisi ile ilgili yarıyılın ilk
dört haftası içinde EASD başkanlığınca teklif edilerek EYK’da karara bağlanır.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 41 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları; sergi, proje, resitalkonser, temsil gibi çalışmaları hazırlayan bir öğrenci ise, çalışmasını açıklayan ve belgeleyen
bir metni, belirlenen kurallara uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini, sergisini, projesini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Jüri, tez danışmanının teklifi, EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır.
Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim
üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin, metnin, dokümanın veya malzemelerin enstitüye teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır.
Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez, sanatsal çalışma hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan
üyenin/üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) 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 Üniversite ile ilişiği kesilir.
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Sanatta yeterlik diploması
MADDE 42 – (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 sanatta yeterlik 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 bir ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin
MADDE 43 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
(2) Lisansüstü ders sınavlarında, ödev veya proje çalışmalarında kopya çektiği veya
kopya çekme girişiminde bulunduğu tespit edilen öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve öğrenci o sınavdan sıfır (0) almış
sayılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili yönetim kurulu
kararları uygulanır.
Diğer hükümler
MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü
programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(2) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık
eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.
(3) Lisansüstü uzaktan öğretim programları Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği
esaslar doğrultusunda Senatoca belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 9/6/2012 tarihli ve 28318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 28/9/2015 tarihli ve 29486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNI
Kazan Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2013/127
Karar No
: 2016/176
Sanık
: MEHMET ALĠ ALTINSOY - Ahmet ve Ümmügülsüm oğlu,
23/04/1985 Aksaray doğumlu, Aksaray-Merkez-Yenikent/Zafer mah.
nüfusuna kayıtlı.
Suç
: Vergi Usul Kanununa Muhalefet
Suç Tarihi
: 2010
Karar Tarihi
: 18/02/2016
Sanık hakkında : Mahkememizde gıyabında yapılan açık duruĢma hitabında:
HÜKÜM ÖZETĠ:
1 - TCK.nun 61 .ve 213 Sayılı V.U.K.nun 359/b maddesi,
2 - 3 YIL 4 AY HAPĠS CEZASI,
3 - Mahkeme masrafının sanıktan tahsiline, gıyabı karar yapılan tüm araĢtırmalara rağmen
sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Yasanın 29. 30 ve 31 maddeleri gereğince ilanen
tebliğine karar verilmiĢtir, karar dairesinde hüküm özetinin Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten
itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde sanık
tarafından yasal yolları baĢvurulmadığı takdirde kararın kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan masrafının
sanıktan alınacağı ilanen tebliği olunur.
8706/1-1

—— •• ——

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MUHTELĠF CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Muhtelif Cihaz Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye
iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale kayıt numarası
: 2016/436231
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar
Bulvarı No: 139 06800 Çankaya /Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 41 - 0312 285 58 14
c) Elektronik posta adresi
:
ç) Ġhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Mal Alımı,
I. KISIM : 2 Adet Gamma-Ray Spektrometre,
II. KISIM : 2 Adet Global Navigation Satellite,
III. KISIM : 1 Adet TaĢınabilir Ġnfrared Mineral Analiz
Cihazı.
b) Teslim yeri/yerleri
: MTA Genel Müdürlüğü Maden Etüt ve Arama Dairesi
BaĢkanlığı Ambarı.
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: SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama
talimatının tebliğinden itibaren; I, II ve III üncü
KISIMLAR 60 (altmıĢ) takvim günüdür.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları
b) Tarihi ve saati
: 04/11/2016 - 14:30
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif
mektubu,
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını
belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aĢağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi
durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.
a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
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Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat
uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı
olduğunu gösteren belgeler.
ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman
Ġstekliler, teklif ettikleri malların teknik Ģartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu
teyit etmek amacıyla, (teknik Ģartnamelerde hangi malzemeler için istenmiĢse) teknik Ģartnamenin
tüm maddelerine EVET-HAYIR Ģeklinde değil, ayrıntılı olarak Türkçe ve Ġngilizce
cevaplandırılacak ve cevapları destekleyen orijinal Ġngilizce ve Türkçe teknik doküman,
prospektüs, katalog, broĢür, bilgi ve belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.
ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu Ġhale Kurumu tarafından
belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif
eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karĢılığı aynı
adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü
(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale
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 sözleĢme
imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
9215/1-1
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115 ADET KARBONFĠBER KOMPOZĠT 2 KĠġĠ TARAFINDAN SOLUNABĠLĠR HAVA
TÜPLÜ SOLUNUM SETĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim BaĢkanlığı ihtiyacı 115 adet
karbonfiber kompozit 2 kiĢi tarafından solunabilir hava tüplü solunum seti, Ofisimiz tip ticari
Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek
Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı
alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.- TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 08/11/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9299/1-1

24 Ekim 2016 – Sayı : 29867

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 31

MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR DAĞCILIK MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11’nci Ana Ġkmal Merkezi Komutanlığı
ihtiyacı muhtelif cins ve miktar dağcılık malzemesi, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç
sahibi kurumca hazırlanan teknik doküman ve alım bilgileri listesine uygun olarak ve ihale ek
Ģartları listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale evrakı
Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı alınabilmekte
olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ―ĠHALE EK ġARTLARI EKĠ ĠHALE EVRAK BEDELĠ TABLOSU‖nda belirtilen
Ģartname bedelini, Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından
birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 04/11/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - Ġstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, ―Ġhale
Ek ġartları‖nın eki tabloda yer alan her bir kalem malzemenin tamamına olmak üzere kısmi
teklifte de bulunabilirler. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif
mektuplarına belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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YAPIM VEYA ONARIM KARġILIĞI KĠRALAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:
AĢağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taĢınmaz, Ġhale dosyasında mevcut ġartname ve
Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, kullanılmak-iĢletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri
üzerinden artıĢ yapılmak suretiyle ―2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‖ kapsamında uzun süreli
olarak (Yapım veya Onarım KarĢılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıĢtır.
Ġhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı TaĢınmazın;
Ġl’i
Mahallesi
Ada
Yüzölçümü
Cinsi

Ġstanbul
Alibeyköy
858
2.520,62 m2
Arsa

Ġhaleye Konu ĠĢ’in;
Adı-Niteliği
Mevcut Ġmar DurumuFonksiyonu
Ġhale Yöntemi
Süresi

Asgari Aylık Kira Bedeli

Ġlçesi
Cadde-Sk.-Mevkii
Parsel
Hisse Miktarı
Vakfı

Eyüp
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
5
Tam
Silahtar Abdullah Ağa

: Ġstanbul-Eyüp ilçesi, 858 Ada, 5 Parsel, (Arsa) 16 Yıl
Süreli Yapım veya Onarım KarĢılığı Kiralama ĠĢi.
: Akaryakıt+LPG Tesis Alanı
: Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)
: 16 Yıl (Proje ve ĠnĢaat: 3 Yıl + Kullanma-ĠĢletme: 13 Yıl)
ĠĢin süresi ve kira ödemeleri yer teslim tarihi itibariyle
baĢlar. Ancak yer teslimi tarihi hiçbir Ģekilde sözleĢme
tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek olup, bu sürenin
aĢılması halinde dahi iĢin süresi ve kira ödemeleri
sözleĢme tarihinden itibaren 6. ayın sonunda
baĢlatılacaktır.
: 1. Yıl Aylık: 25.000,00 - (YirmibeĢbinTürklirası)+(ihale
artıĢı)
2. ve 3. Yıl aylık; Bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir
önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara
göre değiĢim (%) oranı) artıĢ yapılarak belirlenecektir.
4. Yıl Aylık; 55.000,00.-TL (EllibeĢbinTürkLirası)+(ihale
artıĢı)
5. Yıldan itibaren sözleĢme süresi sonuna (16. yılın
sonu) kadar her yıl yıllık ÜFE oranında arttırılarak (bir
önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki Aylık
Ortalamalara Göre DeğiĢim (%) Oranı esas alınarak)
belirlenmesi,

Tahmini Muhammen Bedel
(Kiralama süresi olan toplam
16 yıla ait kira bedelleri ile
birlikte inĢaat maliyetinin
toplamıdır.)
: 10.499.617,00-TL
Geçici Teminat Miktarı
:
314.989,00-TL
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: Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, GümüĢsuyu Mahallesi,
Ġnönü Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak ġube
Müdürlüğü Ġhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu / ĠSTANBUL
Tlf. 0 212 2518810 (Dahili: 7250)
e-mail: istanbul@vgm.gov.tr.
Ġnternet Adresi: www.vgm.gov.tr
: 500,00-TL
: Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, GümüĢsuyu Mahallesi,
Ġnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (Ġhale Salonu) TaksimBeyoğlu/ĠSTANBUL
: 15.11.2016 - 14.30

Ġhale Tarih ve Saati
Ġhaleye Katılabilmek Ġçin;
I) Teklif mektubunu ihtiva eden (Ġç Zarf) ile birlikte, AĢağıda Belirtilen Diğer Belgelerin
Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (ġartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmıĢ) (DIġ
ZARF) Ġçerisinde Yukarıda belirtilen Adrese, Ġhale Tarih ve Saatine Kadar Elden Teslim
Edilmesi veya Posta Yoluyla UlaĢmıĢ Olması Gerekmektedir.
I.1) BaĢvuru Mektubu (Dilekçesi); (ġartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmıĢ)
baĢvuru mektubu (Dilekçesi),
I.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;
I.2/a) Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmıĢ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya Ġlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
I.2/b) Tüzel kiĢi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ,
tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
I.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
I.3/a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
I.3/b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
I.4) Teklif Mektubu; ġekli ve içeriği Ģartnamede belirtilen (ġartname eki örneğe uygun
olarak hazırlanmıĢ) Teklif mektubunu içeren Ġç zarf,
I.5) Geçici Teminat; Ġstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına (ġartname eki örneğe
uygun olarak alınmıĢ) iĢbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu veya Vakıfbank
Beyoğlu/Taksim ġubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı Ġdare hesabına
(ĠĢin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kiĢiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası belirtilmek
suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.
I.6) ĠĢ Bitirme Belgesi-Alt Yüklenici Taahhütnamesi; Ġhale konusu yapım iĢi veya benzer
iĢlere ait tek sözleĢmeye bağlı iĢ bitirme belgesi, belirtilen özellikte iĢ bitirme belgesine sahip
olmaması halinde ihale konusu iĢi, belirtilen özellikte iĢ bitirme belgesine sahip alt yüklenicilere
yaptıracağına dair (ġartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmıĢ) Alt yüklenici taahhütnamesi,
I.7) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye
katılmaya iliĢkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
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I.8) ĠĢ Ortaklığı Beyannamesi; Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (ġartname eki
örneğe uygun olarak hazırlanmıĢ) ĠĢ Ortaklığı Beyannamesi,
I.9) Banka Referans Mektubu; Ġlk ilan tarihinden sonra alınmıĢ, muhammen bedelin
%50’sinden az olmamak üzere (ġartname eki örneğe uygun olarak alınmıĢ) KullanılmamıĢ nakit
kredisini veya kullanılmamıĢ teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir Banka
referans mektubu,
I.10) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi
dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığı internet
vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (ġartname eki örneğe
göre alınmıĢ)
I.11) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu
olmadığına dair, Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya
Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kununu uyarınca internet
üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması
halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince ―Elektronik imza suretiyle imzalanan belge
aslının aynıdır‖ Ģeklinde ad-soyad-unvan belirtilmek suretiyle imzalanmıĢ-mühürlenmiĢ belgi.
(ġartname eki örneğe göre alınmıĢ)
I.12) Yer Gördü Beyanı; Ġhale konusu taĢınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne
dair (ġartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmıĢ) Yer gördü belgesi,
I.13) Teknik Personel Taahhütnamesi; ġartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik
personelin bulundurulacağına dair (ġartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmıĢ) Teknik
personel taahhütnamesi,
I.14) Ġhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; Ġhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına
dair (ġartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmıĢ) beyan,
II) Ortak giriĢim halinde (I/2-3-7-10-11-14) bentlerinde belirtilen belgeleri her ortak ayrı
ayrı sunacaktır.
III) Ġhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi
için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karĢılığı satın alması mecburidir.
IV) Ġhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya baĢkaları adına vekaleten sadece
tek bir baĢvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
V) Ġlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaĢmıĢ olmak Ģartıyla
teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak. postada oluĢacak gecikmelerden Bölge
Müdürlüğü sorumlu değildir.
VI) Değerlendirmeye alınan isteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale
üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VII) Teklif dosyası Ġdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın
değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
VIII) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.
IX) ĠĢbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri
içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale Ģartnamesi ve eklerinin
görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.
X) Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ġlan olunur.
9151/1-1
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DHMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET BĠNASI KAPALI DEVRE TV (CCTV) SĠSTEMĠ
TEMĠN VE TESĠSĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLCEKTĠR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:
DHMĠ Ġhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir.
Ġhale Dosya Numarası

: 2016/72

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu

b) Telefon ve faks numarası

: 0 312 204 2338 - 0 312 212 81 58

Üzeri) No: 32 06560 - Yenimahalle/Ankara
c) Ġhale Dokümanının
Görülebileceği adres

: DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası Ġçerisinde Bulunan
Satın Alma Ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Ġç Satın Alma
ġube Müdürlüğü

2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Mal Alımı-1 adet ―DHMĠ Genel Müdürlüğü Hizmet
Binası Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi Temin ve
Tesisi‖

b) Teslim yeri

: Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlük
Binası

c) Teslim tarihi

: SözleĢmenin imzalanmasını müteakip en fazla 90
(doksan) takvim günüdür.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Emniyet mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri)
No: 32

06330-Etiler/ANKARA adresinde bulunan

Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü
Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati

: 14.11.2016 Pazartesi Günü, Saat 11.00

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek
Odası belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali
müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.3.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri:
Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kesin kabul iĢlemleri
tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya
benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri
sunması yeterli kabul edilir.
Ġsteklinin imalatçı olduğu aĢağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1 - Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2 - Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite
raporu,
3 - Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat
Yeterlik Belgesi,
4 - Ġsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı
belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
5 - Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum
veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.2.3. Teklif edilecek olan sistemin kurulum, iĢletim ve bakımı için üreticinin Türkiye’de
bulunan ofisinden veya Türkiye Distribütöründen bu ihaleye hitaben alınmıĢ satıĢ, servis ve
garanti hizmetlerini yürütebileceklerine dair yetki belgesi,
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4.2.4. Ġstekli, 10 yıl süreli yedek parça garantisine iliĢkin taahhütname verecek olup, bu
hususa iliĢkin 10 yıllık süreyi içeren fiyatlandırılmıĢ yedek parça listesini, bu listede yedek
parçaların kullanım ömürleri de yer alacaktır.
4.2.5. Teknik ġartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar
(kataloglar). Söz konusu dokümanların teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsaması
gerekmektedir.
4.2.6. Ġstekli, Teklif edilen Sistemde yer alan ekipmanlara ait CE, FCC, UL, TSE, ISO vb.
ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgelerini,
4.2.7. Ġstekli firma, ISO 9001:2000 veya ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
belgesini,
4.3.8. Ġstekli cihazlara ait broĢür, prospektüs, bakım onarım ve kullanıcı kitapları,
CD/DVD’leri,
ĠĢ ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3- Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
4.3.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak ―CCTV sistemi ile bu sistemlerin entegrasyonunun bir
bütün halinde gerçekleĢtirildiği iĢler‖ kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Bu ihaleye yeterlik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli
malı teklif eden istekliye, yerli malı olduğunu belgelemesi kaydıyla, %12 (Yüzde On iki)
oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7-7- Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,-TL (Yüzelli Türk lirası)
karĢılığı aynı adresten Ġstekliler tarafından yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ isteklilerin adres, vergi
numarası vb. bilgileri ile birlikte Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Ġç Satın Alma ġube
Müdürlüğü Zemin Kat Z-133 no.lu odadan satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ Genel Müdürlüğü binası içerisinde
bulunan Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Ġç Satın Alma ġube Müdürlüğü Zemin Kat
Z-133 no.lu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, ihale üzerine
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, iĢin
tamamı için teklif verilecektir.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihalede KuruluĢumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine tabi
olmayıp satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya
tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.
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HAVA ULAġIMI GENEL ETÜDÜ MASTER PLANI HĠZMET ALIMI ĠġĠ
DHMĠ ĠHALE YÖNETMELĠĞĠNĠN 14 ÜNCÜ MADDESĠNE GÖRE
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:
Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.
Ġhale Dosya Numarası
: 2016/46
1 - KuruluĢun
a) Adresi
: Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri)
No: 32 06560 YENĠMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve Faks numarası : +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348204 2626- 204 2878
Fax No: + 90 (312) 212 81 58
c) Ġhale dokümanının
görülebileceği adresi
: DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın
Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı DıĢ Satın Alma ġube
Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda.
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı
b) Yapılacağı yer
: Muhtelif Havalimanları
c) Süresi
: ĠĢin teslim süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren azami
870 takvim günüdür.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın
Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı
b) Tarihi ve saati
: 01/12/2016 saat 11.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Mali iĢler Dairesi
BaĢkanlığı yada KuruluĢun göstereceği Banka Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
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4.1.5. Ġdari Ģartnamenin 7.3 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi,
4.1.8. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali
müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.1.9. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan
belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, bu ortak (4.1.8.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler:
4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgesi;
Ġstekliler tarafından son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul
iĢlemleri tamamlanan, teklif edilen bedelin % 25'inden az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya
benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
4.3. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
4.3.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak, UlaĢtırma Ana Plan Stratejisi, UlaĢtırma Ana Planı,
Havacılıkla ilgili Master Plan, UlaĢım Ana Planı kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhale, yeterlik kriterlerini taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL(Yüz Türk Lirası) (KDV
Dahil) karĢılığı istekliler tarafından yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ istekli adres, vergi numarası vb.
bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmıĢ bir dilekçe ile Ġstekli yabancı ise; temsilci tayin
ettiği firma yada kiĢiye ait ―istekli mümessili/temsilcisi‖ olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile
birlikte Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı DıĢ Satı Alma ġube Müdürlüğü Zemin kat Z-136
no.lu odadan satın alınabilir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı gerçek kiĢiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre
kurulmuĢ tüzel kiĢilere doküman satıĢında EKAP’a kayıtlı olma Ģartı aranacaktır.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Ġkmal
Dairesi BaĢkanlığı, DıĢ Satın Alma ġube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim
edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, ihale
üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 180 (yüzseksen)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - KuruluĢumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri
Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi, ihale edip etmemekte,
kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.
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YUMUġAK YOLVERĠCĠLĠ ALÇAK GERĠLĠM PANOSU VE
KOMPANZASYON PANOSU ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
ĠĢin Adı: YUMUġAK YOLVERĠCĠLĠ ALÇAK GERĠLĠM PANOSU ve
KOMPANZASYON PANOSU alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan
Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2016/429034
Dosya no
: 1622512
1 - ĠDARENĠN:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2
67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat)
Faks: 0 372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - ĠHALE KONUSU MALIN:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: YumuĢak Yolvericili Alçak Gerilim Panosu Ve
Kompanzasyon Panosu: 2 kalem
b) Teslim yeri
: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi
BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü
Tesellüm ġefliği Ambarı ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: ĠĢe baĢlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.
3 - ĠHALENĠN:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No: 125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 10/11/2016 PerĢembe günü saat: 15.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname,
e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) ġartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler;
4.2.1.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, her iki malzeme için teklif edilen fiyatların
toplamda en düĢük olanıdır.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7.Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve Ģartnameler 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 10/11/2016 PerĢembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10. Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:
AĞUSTOS 2016 HĠZMET YETERLĠLĠK BELGESĠ ĠPTAL,
SÖZLEġMESĠ FESĠH EDĠLEN FĠRMALAR
BELGE
KONUSU

BELGE
NO

FESĠH
TARĠHĠ

FESĠH
GEREKÇESĠ

TS 12487

35-HYB-741

01.08.2016

FĠRMA ĠSTEĞĠ

POLAT TEKNĠK-SEZGĠN POLAT

TS 10079
TS 12850

35-HYB-1643

01.08.2016

FĠRMA ĠSTEĞĠ

HĠDROSAR
Ġġ
MAKĠNALARI
ĠMALAT SERVĠS YEDEK PARÇA
OTOMOTĠV SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.

TS 12510
TS 12578

35-HYB-1572

01.08.2016

FĠRMA ĠSTEĞĠ

TS 12162
TS 12498
TS 12963

35-HYB-973

01.08.2016

FĠRMA ĠSTEĞĠ

NATURELGAZ SANAYĠ VE TĠC. A.ġ

TS 13612

35-HYB-6025

01.08.2016

FĠRMA ĠSTEĞĠ

ALBAYRAK ELK. EV ALETLERĠ VE
TAR. ÜRÜNLERĠ TUR. SAN. VE TĠC.
LTD. ġTĠ.

TS 10079

35-HYB-402

02.08.2016

FĠRMA ĠSTEĞĠ

GĠNTEM
MADDE
ANONĠM ġĠRKETĠ

TS 13111

35-HYB-5008

09.08.2016

ARA KONTROL
OLUMSUZ

TS 12426
TS 13402

35-HYB-604

16.08.2016

TALĠMATA
AYKIRILIK

TS 13573

35-HYB-5569

31.08.2016

ARA KONTROL
OLUMSUZ

BORÇEV ÇEVRE DANIġMANLIK
EĞĠTĠM BELGELENDĠRME SANAYĠ
VE TĠCARET LTD. ġTĠ

TS 13573

35-HYB-5244

31.08.2016

ARA KONTROL
OLUMSUZ

MERT LĠFT-TESLĠME TOYRAN Esnaf

TS 12255

35-HYB-5559

31.08.2016

ARA KONTROL
OLUMSUZ

AKUSTĠK
ĠNġAAT
TAAHHÜT
SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

TS 12868
TS 12867
TS 12866

35-HYB-5625

31.08.2016

ARA KONTROL
OLUMSUZ

TEAS
ELEKTRĠK
MOBĠLYA
ASANSÖR SANAYĠĠ VE TĠCARET
LTD. ġTĠ.

TS 12255

35-HYB-5446

31.08.2016

ARA KONTROL
OLUMSUZ

MEHMET ADNAN ÖZBEK - VORTEX
KURUMSAL DANIġMANLIK SAHIS

TS 13573

35-HYB-5537

31.08.2016

ARA KONTROL
OLUMSUZ

ÖZAY ANESTEZĠ TIBBĠ LAB. CĠH.
VE SAN. LTD.ġTĠ.

TS 12426

35-HYB-94

04.08.2016

ARA KONTROL
OLUMSUZ

EL-ME-KO
PETROL
ĠNġAAT
OTOMOTĠV GIDA NAKLĠYE VE
TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ

TS 12663

35-HYB-5678

19.08.2016

FĠRMA ĠSTEĞĠ

FĠRMA ÜNVANI
YURDAKUL BÜRO MOBĠLYA
REZZAN YURDAKUL

-

ADC YAZILIM-DONANIM BĠLGĠSAYAR

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ

YÖNETĠMĠ

MEDĠKOM TIB. MAL. VE CĠH. BĠL.
PAZ. TEK. SER. HĠZ.-ÜMĠT SERDAR
GEZGĠN
ĠZÇED ÇEVRE, ENERJĠ, DANIġMANLIK

ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LTD.
ġTĠ.

24 Ekim 2016 – Sayı : 29867

FĠRMA ÜNVANI
NECATĠ SONYILDIRIM AKMAN
ELEKTRONĠK ELEKTRĠK TELEFON
TĠCARET SAHIS
BĠLSET
BĠLGĠSAYAR
SERVĠS
EĞĠTĠM VE TĠC. LTD. ġTĠ.
TOPÇAM
TEKNĠK
ISITMA
SOĞUTMA SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
ĠZPAġ ĠZMĠR PET. ÜRÜN. GIDA ĠNġ.
TUR. SAN. VE TĠC. A.ġ.
BĠLGĠ MARKET BĠLGĠSAYAR SAN.
VE TĠC. LTD. ġTĠ
UZMAK ISITMA SOĞUTMA KLĠMA
SĠSTEMLERĠ ĠNġAAT SANAYĠ VE
TĠCARET LTD. ġTĠ.
DENĠZ SOĞUTMA MAKĠNA VE
YEDEK PARÇALARI ĠNġAAT TUR.
GID. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
EGE ASANSÖR - GÖKÇEN VARDAR
ANADOLU
ĠKRAM
TAAHHÜT
SANAYĠ TĠCARET A.ġ.
PRO-INOX
GIDA
MAKĠNA
HAYVANCILIK TARIM ĠNġAAT
SANAYĠ VE TĠCARET LTD. ġTĠ.

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 51

BELGE
KONUSU

BELGE
NO

FESĠH
TARĠHĠ

FESĠH
GEREKÇESĠ

TS 12739

35-HYB-5489

19.08.2016

FĠRMA ĠSTEĞĠ

TS 12498

35-HYB-27

12.08.2016

FĠRMA ĠSTEĞĠ

TS 12355
TS 10079

35-HYB-4937

09.08.2016

TS 12663

35-HYB-5484

04.08.2016

TS 12498

35-HYB-1325

04.08.2016

TS 12850

35-HYB-5449

04.08.2016

ARA KONTROL
OLUMSUZ

TS 12961

35-HYB-1513

04.08.2016

ARA KONTROL
OLUMSUZ

TS 12255

35-HYB-1470

05.08.2016

TS 8985

35-HYB-1972

12.08.2016

TS 12600

35-HYB-2222

29.08.2016

ARA KONTROL
OLUMSUZ
ARA KONTROL
OLUMSUZ
ARA KONTROL
OLUMSUZ

FĠRMA ĠSTEĞĠ
ARA KONTROL
OLUMSUZ
ARA KONTROL
OLUMSUZ

9296/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
Belediye Meclisimizin 06/04/2016 tarih ve 229 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara
BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 09/09/2016 tarih ve 1722 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut
Ġlçesi, Eryaman Mahallesi imarın 45917 ada 2 sayılı parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar
Planı DeğiĢikliği teklifi"ne ait ilan metni yazımız ekinde olup, söz konusu ilanın 24/10/2016 günü
Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
9292/1-1

—— • ——

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:
Enstitümüze aĢağıda gösterilen bilim dalında profesör alınacaktır.
Profesör kadrosuna baĢvuracakların; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 17/08/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunla değiĢik 26. maddesinin (a) fıkrası ile
01/05/1992 tarihli ve 21215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye ve
Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliği’nin Bir Maddesinde
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in Ek 1. maddesinin profesörlüğe yükseltilme ve
atama için öngördüğü Ģartları ve bu ilanda aranan nitelikleri taĢımaları gerekmektedir.
Ġsteklilerin yukarıda gösterilen Kanun ve Yönetmelik’te belirtilen belgeleri bir dilekçe ile
birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde aĢağıdaki adrese baĢvurmaları gerekmektedir.
(Profesör kadrosuna baĢvuran adaylar atandıkları takdirde, daimi statüde çalıĢtırılacaktır.)
Duyurulur.
Anabilim Dalı

Bilim Dalı

Adet

Derece

Unvanı

Siyaset Bilimi
ve Uluslararası
ĠliĢkiler

Siyasal Hayat
ve Kurumlar

1

1

Profesör

ADRES: Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü
85. Cadde No: 8 06100 Yücetepe/ANKARA

Kadro Aranan Nitelikler
ÇağdaĢ Siyaset Felsefesi,
VatandaĢlık, Uluslararası
Göç ve Sosyal Haklar
Konusunda
çalıĢmaları
olan
9207/1-1
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RESMÎ GAZETE
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RESMÎ GAZETE
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RESMÎ GAZETE

24 Ekim 2016 – Sayı : 29867

24 Ekim 2016 – Sayı : 29867
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RESMÎ GAZETE
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RESMÎ GAZETE
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RESMÎ GAZETE
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RESMÎ GAZETE
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 63

Sayfa : 64

RESMÎ GAZETE

24 Ekim 2016 – Sayı : 29867

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Nişantaşı Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

1
3

— Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

— Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

10

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

27

c - Çeşitli İlânlar

50

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
54

Günlük Değerleri

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

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

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

