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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Beykent Üniversitesinden:
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim-öğ-

retim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci kabulü,

devam işlemleri, eğitim-öğretim, sınav, başarı değerlendirmeleri, diploma, kayıt dondurma ve
kayıt sildirme işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını, 
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
c) Dekan: Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
ç) Dekanlık: Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
d) Ders kurulu: Tıp Fakültesinde birinci, ikinci ve üçüncü dönemde uygulanmakta olan

entegre sistem içerisinde yer alan büyük grup derslerinden oluşan, konu bütünlüğünü esas alıp
hücreden sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, organ ve/veya sistem temelli birbirini ta-
mamlayan özellikte verildiği dersler grubunu,

e) Dönem: Altı eğitim yılının her birini,
f) Fakülte Kurulu: Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
g) Fakülte Yönetim Kurulu: Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,



ğ) İntörn hekimlik dönemi: Eğitim programının altıncı yılında (altıncı dönem), farklı
anabilim dalları tarafından zorunlu veya seçmeli olarak yürütülen on iki aylık uygulamalı eğitim
dönemini,

h) Mütevelli Heyeti: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Beykent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkan-

lığını, 
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü, 
k) Senato: Beykent Üniversitesi Senatosunu,  
l) Staj: Tıp Fakültesinde dördüncü ve beşinci dönem farklı anabilim dallarında yürütülen

zorunlu ve seçmeli kurumsal uygulamalı dersleri,
m) Üniversite: Beykent Üniversitesini, 
n) Tıp Fakültesi: Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesini,
o) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemlerine İlişkin Esaslar

Kayıt ve kabul 
MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesine kesin kayıt yaptırabilmek için ÖSYM’ce ilgili prog-

rama yerleştirilmiş olmak ve kontenjan dâhilinde öğrenci kabul eden başka bir yükseköğretim
kurumunda kayıtlı olmamak gerekir.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise öğrencinin yazılı beyanına
dayanılarak işlem yapılır. 

Burslar 
MADDE 6 – (1) Tıp Fakültesinin burslu programlarına yerleştirilen öğrenciye sağlanan

burs, sadece öğrenim ücretini kapsar. Karşılıksız olarak verilen burs, öğrenci mezun oluncaya
kadar devam eder. 

(2) Burslu olarak yerleştirilen öğrenci, öğrenim ücretini ödemek şartıyla isteğe bağlı
hazırlık programına kayıt olabilir. 

(3) Burslu olarak yerleşen öğrenciler dışındaki öğrencilere Mütevelli Heyeti tarafından
burs tahsis edilebilir. 

Öğrenim ücreti 
MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Öğrenci normal eğitim-öğre-

tim süresince, aldığı ders sayısına bakılmaksızın, yıllık eğitim-öğretim ücreti öder. Bu yıllık
öğrenim ücreti, dönem derslerinin öğrenim ücretinin karşılığıdır. 

(2) Yıllık eğitim-öğretim ücreti, kredi birim öğrenim ücreti ve AKTS birim öğrenim
ücreti, her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencinin hazırlık
eğitimi için ödeyeceği öğrenim ücreti her yıl eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenir.

(4) Ders kayıtları, Üniversite öğrenim ücretinin akademik takvimde belirtilen süreler
içerisinde ödenmesinden sonra yapılır. Üniversite öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen
öğrenci; ders kaydı yaptıramaz, kayıt yenileyemez, kayıt donduramaz ve öğrencilik haklarından
yararlanamaz. 

Üniversiteye kesin kayıt 
MADDE 8 – (1) Üniversiteye kesin kayıt tarihleri, kayıt sırasında istenilecek belgeler

ve uygulanacak esaslar Üniversite tarafından ilan edilir. Belirlenen esasları yerine getiren aday
kesin kaydını yaptırır. 

(2) Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayın Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde
kaydını yaptırması gerekir. Mazereti bulunan adayın kesin kayıt işlemi belirlediği vekil
vasıtasıyla yapılabilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim ile İlgili Esaslar

Azami öğrenim süresi 
MADDE 9 – (1) Tıp Fakültesinin normal öğrenim süresi altı yıl; azami öğrenim süresi

dokuz yıldır. Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesi hükümleri uygulanır. 

Öğretim yılı 
MADDE 10 – (1) Öğretim yılı akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinde başlar

ve bir sonraki eğitim-öğretim yılının akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinden bir
gün önce tamamlanır. Öğretim yılı güz dönemi ve bahar dönemini kapsar.

(2) Öğretim yılı ile ilgili uygulama detayları akademik takvimde belirtilir ve öğretim
dönemi tamamlanmadan bir sonraki öğretim döneminin akademik takvimi Üniversitenin in-
ternet sayfasında ilan edilir. 

Öğretim dili 
MADDE 11 – (1) Programın öğretim dili Türkçe’dir.
Öğretim planları ve dersler 
MADDE 12 – (1) Ders AKTS kredisi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından prog-

ramın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için TYYÇ’ye göre belirlenen kredi aralığı ve öğren-
cilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. Ders AKTS kredisi,
programı bitiren öğrencinin kazanacağı; TYYÇ’de tanımlanmış diploma düzeyi ve alanı için
bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça be-
lirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için
gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen esaslar çer-
çevesinde iş yüküne dayalı olarak hesaplanır. Öğretim planları; toplam 360 AKTS kredisi ola-
cak şekilde düzenlenir ve öğrenciye dönemlik 60 AKTS kredi şeklinde sunulur. 

(2) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, derslik dışı
çalışmalar, staj, klinik uygulamalar, kırsal hekimlik ve benzeri çalışmaları kapsar. Senatonun
kararlaştıracağı bazı dersler öğrenci iş yükünden sayılmakla beraber ağırlıklı genel not ortala-
masına katılmayabilir.

(3) Öğretim planları TYYÇ’de tanımlanmış yeterlilikleri sağlamak üzere farklı AKTS
kredisindeki ders kategorilerinden ilgili kredilerin toplanmasıyla tamamlanacak şekilde düzen-
lenir. Kategorilerdeki dersler zorunlu ve/veya seçimlik olabilir. Öğrenci, öğrenimini tamamla-
yabilmek için ilgili kategorilerden önceden tanımlanmış AKTS kredisi tutarındaki dersleri ba-
şarmakla yükümlüdür.

(4) Öğrencilerin, öğretim planında yer alan ders kategorilerinde esnek ve düzenli iler-
lemelerini temin etmek için derslere Senato tarafından koşullar konulabilir. 

(5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, öğretim planında olan bazı dersler bilgi
ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. 

(6) Staj ve klinik uygulama dersleri yerine başka bir ders alınamaz. 
Öğrenci danışmanı 
MADDE 13 – (1) Tıp Fakültesine kesin kayıt yaptıran her öğrenciye Tıp Fakültesi öğ-

retim elemanlarından bir danışman atanır. Birinci yıl, öğrenci danışmanı program başkanıdır.
Ara sınıf öğrencileri için programın kadrolu öğretim üyeleri, öğrenci sayıları da dikkate alınarak
Dekan tarafından danışman olarak atanır. Öğrenci danışmanı, öğrencileri akademik, sosyal ve
mesleki oryantasyon ile kariyer planlaması konularında yönlendirir. 

Kayıt yenileme 
MADDE 14 – (1) Öğrencinin, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim üc-

retini ödeyip, derse yazılma işlemi yaparak kayıt yenileme işlemini tamamlaması gerekir. 
(2) Öğrencinin kayıt yenilemediği, ders tekrarı yaptığı ve eksik ders almış olduğu dö-

nemler öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıt yenilemeyen öğrenci, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz. 

(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenci, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, ilk iki yarıyıl derslerine öğrenci otomasyon sistemi tarafından oto-
matik yazılır.
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(4) İkinci sınıftan itibaren öğrenci bir yarıyılda daha önce ders kaydı yapmadığı ve ilk
defa alacak olduğu en fazla 30 AKTS derse kayıt yaptırabilir.

Kayıt dondurma 
MADDE 15 – (1) Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak

askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine Fakülte Yönetim
Kurulunun kararı ile öğrencinin bir defada en çok bir akademik yıl kaydı dondurulur. Ancak,
bu süre tüm öğretim süresi için iki akademik yılı aşamaz.

(2) Öğrenci kayıt dondurma talebini; kayıt dondurma nedenine göre sağlık raporu, as-
kerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim göreceğine dair bel-
geleri içeren ekler ile birlikte yazılı olarak doğrudan Dekanlığa iletir.

(3) Öğrencinin kayıt dondurma talebi Fakülte Yönetim Kurulunca incelenir ve karara
bağlanır. Fakülte Yönetim Kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

(4) Fakülte Yönetim Kurulunca kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrenciler, bu süre
içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılamaz, döneminin ara sınavlarına, ders kurulu
sonu sınavlarına, ders kurulu yılsonu genel sınavlarına, yarıyıl sınavlarına ve yılsonu sınavlarına
giremez. Bu süre öğretim süresinden sayılmaz. 

(5) Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma başvurularının
eğitim ve öğretim yılı başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içerisinde
yapılması gerekir. Kayıt dondurmayı gerekli kılan mücbir sebeplerin yıl içerisinde meydana
gelmesi halinde, öğrencinin sebebin ortaya çıktığı andan itibaren beş iş günü içinde Dekanlığa
dilekçe ve ekindeki ilgili belgeler ile başvurması gerekir.

(6) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi gerekir.
Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz. Kayıt dondurma süresi dolan öğ-
rencinin, kayıt dondurduğu yıla ait ödediği öğrenim ücreti, yeni kayıt olduğu yıla ait öğrenim
ücretinden mahsup edilir.

(7) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitimini takip eden yılda ders kayıtlarını yaptı-
rarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ders ve Ölçme Faaliyetleri, Başarı Değerlendirme ve İtiraz 

Ders ve ölçme faaliyetleri
MADDE 16 – (1) Her ders ve ders kurulu için ders ve ders kurulu koordinatörü ve ilgili

akademik yıl (dönem) koordinatörü atanır. Ders ve ders kurulu koordinatörü ders tanım ve uy-
gulama bilgilerini, ders kazanımlarını ve program yeterliliklerini temin edecek şekilde hazırlar.
Ölçme faaliyetleri, sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması ve başarı notlarının elde edil-
mesi ders ve ders kurulu koordinatörü tarafından yapılır. 

(2) Ders kurulu dersleri ve klinik uygulamalarına ilişkin esaslar Senato tarafından be-
lirlenir.  

(3) Tıp alanı dışı zorunlu dersler ve seçmeli derslerde dönem içinde en az biri ara sınav
olmak üzere en az üç ölçme faaliyetinin yapılması zorunludur. Bir öğrencinin mutlak başarı
puanı; o derse ait dönem içi notu ile dönem sonu puanının belirli oranlarda katkısından oluşur.
Dönem içi değerlendirmelerin mutlak başarı puanına katkısı %40’tan az, % 70’ten fazla olamaz.
Sınıfın başarı düzeyi, puanların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundu-
rularak harfli başarı notlarının nasıl elde edileceği Senato tarafından belirlenir.

(4) Ara sınav, ders kurulu sonu sınavı, ders kurulu yılsonu genel sınavı, ders kurulu yıl-
sonu genel bütünleme sınavı, staj sonu sınavı, staj sonu bütünleme sınavı tarihleri akademik
takvimde belirlenen derse yazılma haftasından önce internet ortamında öğrencilere ilan edilir. 

(5) Sınav tarihleri akademik takvimde Senato tarafından belirlenir. Diğer ölçme değer-
lendirme yöntemlerinin tarihleri dersin koordinatörü ve öğretim elemanı tarafından belirlenerek
akademik yarıyılın ilk haftası içinde internet ortamında öğrencilere duyurulur. 

(6) Teorik derslere %70, laboratuvar ve klinik uygulama derslerine %80 oranında devam
zorunludur. Öğrencilerin devam durumuna ilişkin kayıtları, dersin öğretim elemanı tarafından
dönemin son haftasında Öğrenci Otomasyon Sistemine işlenir ve devamsız öğrenciler ilan edi-
lir. Dersin devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler dönem sonu sınavına giremezler. Ders
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kurulu sonu sınavına girmek için öğrencilerin o ders kurulunda devam mecburiyeti vardır. Der-
sin devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler ders kurulu sonu ve ders kurulu yılsonu genel
sınavına giremezler. İnternet destekli olarak verilen örgün derslere kayıtlı öğrencilerin ders de-
vam koşulları ve devam uygulama yöntemi de ders koordinatörü tarafından belirlenir ve dö-
nemin ilk haftasında internet ortamında ilan edilir.  Kurul derslerinde devamsızlık olması du-
rumunda öğrenci sadece o ders kurulu sonu sınavına giremez. 

(7) Sınavlara mazeret nedeniyle katılamayan ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulu ta-
rafından kabul edilen öğrenci için mazeret sınavı uygulanır. Sınav tarihi ilgili ders koordinatörü
tarafından ilan edilir. Aynı şeklide devamsızlık nedeniyle mazeret bildiren öğrencinin mazereti
Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülürse öğrenci devamsız olarak kabul edilmez ve sınav-
lara girme hakkı tanınır.

(8) Tamamen veya kısmen internet destekli uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin
ölçme faaliyetlerinin elektronik ortamlardan hangi oranlarda ve nasıl uygulanacağı ile sınav-
larda alınacak güvenlik önlemleri YÖK tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak Senato ta-
rafından tespit edilir. 

(9) Programa ait aynı kodlu derslerin ölçme ve değerlendirme işlemleri ortak yapılır.
(10) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirmesine yönelik olarak

yapılan dönem içi çalışma ve faaliyetlerin ölçme-değerlendirme sonuçlarını, çalışmanın yapılıp
teslim edildiği tarihi takip eden en fazla beş iş günü içinde Öğrenci Otomasyon Sistemine gir-
mek suretiyle öğrencilere ilan eder. 

(11) Yılsonu sınavı, yarıyıl sonu sınavı, ders kurulu sonu sınavı, ders kurulu yılsonu
genel sınavı, ders kurulu yılsonu genel bütünleme sınavı, staj sonu sınavı, staj sonu bütünleme
sınavı programları, akademik takvimde ilan edilen sınav dönemi başlamadan önce internet or-
tamında ilan edilir. Sınavlar programda ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. 

(12) Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavı sonucu oluşan harf başarı notları; bu sınavların
rakamsal notlarının Öğrenci Otomasyon Sisteminden ilan edildiği gün içinde dersin koordina-
törü ve/veya öğretim elemanı tarafından Öğrenci Otomasyon Sisteminden alınan iki nüsha bil-
gisayar çıktısının ıslak imza ile imzalanmış olarak Dekanlığa ve Öğrenci İşleri Daire Başkan-
lığına teslim edilmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından karekodun okutulması su-
retiyle öğrencinin transkriptine aktarılır.

Sınav notlarına itiraz 
MADDE 17 – (1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci veya dersin öğretim elemanı tarafından

dönem sonu sınavı, yarıyıl sonu sınavı, ders kurulu sonu sınavı, ders kurulu yılsonu genel sı-
navı, ders kurulu yılsonu genel bütünleme sınavı, staj sonu sınavı, staj sonu bütünleme sınavı,
ara sınav ve dönem sonu sınavı notlarının ilanını takip eden en fazla üç iş günü içinde Öğrenci
Otomasyon Sisteminden E-Dilekçe ile yapılır. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının
itirazının geçerlilik kazanması için, otomasyon sisteminden çıktı olarak alınan not itiraz dilek-
çesinin sınav notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde ıslak imzalı olarak Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekir. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazı,
Dekanlığın oluşturacağı ilgili ders koordinatörü veya dönem koordinatörü, ders kurul koordi-
natörü ve öğretim elemanı dâhil üç kişiden (ders koordinatörü ve dersin öğretim elemanının
aynı kişi olması durumunda beş kişiden) oluşan komisyon tarafından, o derse veya ders kuru-
luna ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değerlendirilerek, maddi hata olup olmadığı
tespit edilir ve komisyon raporu Öğrenci Otomasyon Sisteminden karekodlu olarak oluşturulur.
Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazına ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu kararı en
geç iki iş günü içinde Öğrenci Otomasyon Sisteminden çıktı olarak alınan komisyon raporu
ekli olarak Dekanlık aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir ve Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından komisyon raporunun karekod okutulmak suretiyle öğrencinin oto-
masyon sayfasına ve transkriptine aktarılır.

Ağırlıklı genel not ortalaması 
MADDE 18 – (1) AGNO hesaplaması aşağıdaki şekildedir: 
a) AGNO hesabında ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu

katsayıları ile bu derslere ait AKTS kredileri çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu
toplam, ortalamaya giren derslerin AKTS kredileri toplamına bölünür. 
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b) AGNO’nun hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane
üzerinden yapılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma, Geçişler, Değişim Programları ve İntibak

Mezuniyet, öğrenimi bitirme ve derecesi
MADDE 19 – (1) Kayıtlı olduğu bölümün öğretim planındaki bütün derslerden başarılı

olmuş, 360 AKTS kredisini tamamlayarak AGNO’sunu en az 2,00 düzeyine çıkarmış öğrenci
öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine 20 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen diploma
verilir. 

(2) Öğrenciye mezuniyetinde öğrenim süresince aldığı bütün ders, kredi, not ve dere-
celeri gösteren mezuniyet transkripti ve diploma eki verilir. 

(3) Yabancı dil hazırlık programında geçen süre hariç,  tıp programlarını altı normal
eğitim öğretim süresi içerisinde tamamlayarak mezuniyet durumuna gelen öğrencilerden
mezuniyet transkriptinde AGNO’su 3,50 ve daha yüksek olan öğrenci yüksek onur belgesi,
AGNO’su 3,00-3,49 olan öğrenciye ise onur belgesi verilir. 

Diploma 
MADDE 20 – (1) Altı yıllık Tıp Fakültesi eğitim ve öğretimini tamamlayan öğrenciye

tıp fakültesi diploması verilir. 
(2) Tıp Fakültesinin ilk iki akademik yılını bitirip ayrılan öğrenciye temel tıp bilimleri

ön lisans diploması verilir.
Yatay geçişler
MADDE 21– (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans bölümlerine yapılacak yatay geçiş

öğrenci kabulü ve kayıtlarında; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik hükümleri uygulanır. 

Değişim programları 
MADDE 22 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu ara-

sında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir.
Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenciler, bir yıl ilgili üniversitelere gönderilebilir. 

(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders
seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır. 

Önceki öğrenmelerin tanınması ve intibak 
MADDE 23 – (1) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin, öğretim

planı değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği
değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı olunan
derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği YÖK tarafından belirlenen ilkelere uygun
olarak Senato tarafından tespit edilir.

(2) Önceki öğrenmelerin tanınması ile bu Yönetmelik hükümlerine göre gereken her
türlü kredi transferi ve intibak işlemleri YÖK tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak Senato
tarafından tespit edilir. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 24 – (1) Öğrenci disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre
yürütülür. 

Tebligat ve adres bildirme 
MADDE 25 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği

adrese kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış
sayılır. 
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(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş
olan veya adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile
bildirmemiş bulunan öğrencilerin, bildirdikleri adrese yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilir. 

Üniversiteden kendi isteğiyle ayrılma
MADDE 26 – (1) Kaydını sildirmek isteyen öğrencinin, Öğrenci İşleri Daire Başkan-

lığına yazılı olarak başvurması üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kaydı silinir. Başvu-
rusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt olduğu programdaki öğrenim durumunu gösteren
bir belge ile kayıtta teslim ettiği diploması verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğ-
rencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer. Bu öğrenciler kayıtlı oldukları akademik yıla ait, yü-
kümlü oldukları eğitim-öğretim ücretini ödemek zorundadır.

Kalite süreçleri 
MADDE 27 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve

dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamlılığına ilişkin diğer hususlar,
YÖK tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer. 
Yürütme 
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı ens-

titülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından
oluşan lisansüstü eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirmelere ilişkin hükümleri düzenlemek-
tir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim yapan

enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,
ç) Enstitü: Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan ens-

titüleri,
d) e-YDS: Elektronik Yabancı Dil Sınavını,
e) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını,
f) GRE: Graduate Record Examinations sınavını,
g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
h) ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,
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ı) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,
j) TOEFL: Test of English as a Foreign Language sınavını,
k) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
l) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,
m) Yabancı dil eşdeğeri puan: YDS, YÖKDİL ve e-YDS dışında Üniversitelerarası Ku-

rul tarafından kabul edilen bir sınavdan alınan eşdeğeri bir puanı,
n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
o) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarından ilgili tezli yüksek lisans programlarına asgari

şartları sağlamak koşuluyla geçiş yapılabilir. Ayrıca tezli yüksek lisans programlarında gerekli
30 kredi, 60 AKTS sağlayanlara istedikleri takdirde dönem projesi ve yeterlik sınavında başarılı
olmak koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğ-
rencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine da-
yalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim prog-
ramları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yo-
luyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması,
sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller
ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir. 

Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu puan türünde 60 puandan az olmamak üzere ALES puanına veya
YÖK’ün kabul ettiği Uluslararası GRE ve GMAT sınavlarından birine ait eşdeğer puana sahip
olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim
ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir.
(3) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %55’i hesaplanır.
(4) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı, lisans not ortalaması,

yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu değerlendirilir. Baş-
vuruya ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(5) Üniversitede yürütülen yüksek lisans programlarına öğrenci alımı; anabilim/anasa-
nat dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu-
nun onayı ile yapılır.

(6) Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans programlarının adları, bunlara alı-
nacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa
diğer koşullar, Rektörlük tarafından her yarıyıl başında ilan edilir.

(7) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların ilanda belirtilen süreler içinde, is-
tenilen belgeleri enstitüye teslim etmeleri gerekir. Başvuru ve kayıt için istenilen belgelerin
aslı veya onaylı örneği kabul edilir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.
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(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ayrıca, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
kredisiz dersinin de alınması zorunludur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi
60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalış-
ması olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, danışman atanmasını izleyen
ilk dönemde seminer dersine yazılabilir; tez konusu ve önerisini enstitüye bildirir ve her yarıyıl
tez dönemi için kayıt yaptırır. Ayrıca, öğrenci danışmanı atandıktan sonra tez danışmanınca
açılan kredisiz uzmanlık alan dersine de yazılabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan ve Üniversitenin herhangi bir lisansüstü programında olmayan derslerden en fazla iki ders
seçilebilir. 

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.
Süre
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarı-
yılda tamamlanır. 

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili/kredisiz derslerini ve seminer
dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı ko-
şullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız
olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(3) Gerekli şartların sağlanması ve teze yazılmak koşulu ile yüksek lisans programında
tez teslimi en erken dördüncü yarıyılda yapılabilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli 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.

(2) Tez danışmanı, lisans programlarında en az iki yarıyıl ders vermiş olmalıdır. Üni-
versitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde başka bir yükseköğ-
retim kurumundan ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli öğretim üyelerinden danışman
seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, başka bir üniversitenin ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli
öğretim üyelerinden veya kamu kurumlarında en az doktora derecesine sahip kişilerden de ola-
bilir. İkinci tez danışmanı önerisi birinci danışmanın atanması ile eş zamanlı veya birinci da-
nışmanın atanmasını takip eden ilk yarıyıl içinde yapılır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları enstitüce belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu enstitüye teslim eder.
Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı
ve ilgili alandan olmak koşulu ile en az biri kendi Üniversitesi dışından olmak üzere üç veya
beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri
üyesi olamaz.
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(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezi beş nüsha halinde tez danışmanına teslim
eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile
tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla enstitüye
gönderir.

(5) Enstitü yönetim kurulu kararı ile oluşan tez jürisi, tezin savunmaya uygun bulunması
durumunda, en erken on beş gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.
Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum
bir tutanakla enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir.
Tez savunma sınavı süresi en az altmış dakikadır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleş-
tirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç iş günü içinde enstitüye kişisel tez değerlendirme raporları ve sınav değerlendirme
tutanağı ile bildirilir. 

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, ciltlenmiş yüksek lisans tezinin en az beş
nüsha halinde tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi
şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.
Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Enstitü
yönetim kurulu kararı ile mezuniyet kesinleşir. 

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir. 

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. 
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kay-
dıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Yeterlik sı-
navının uygulanması durumunda öğrenci, asgari AKTS yükünü ve dönem projesini tamamla-
masından sonra anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile be-
lirlenen üç kişilik jüri tarafından yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda öğrenciye aldığı dersler
ve dönem projesi ile ilgili sorular sorulur. Sözlü olan bu sınav sonucunda jüri, başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
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(5) Tezsiz yüksek lisans programları, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programı olarak
da yürütülebilir.

Süre
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok
üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar belirler. 

Diploma
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları üniversitede varsa

aynı adlı tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan derslerin sayılması ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. 

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredi-
sinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders,
seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden
oluşur. Ayrıca, kredisiz Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, Bilimsel Araştırma ve Proje Hazır-
lama Eğitimi, Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerinin de
alınması zorunludur. Öğrenci danışmanı atandıktan sonra tez danışmanınca açılan kredisiz uz-
manlık alan dersine de yazılabilir.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ve Üniversi-
tenin herhangi bir lisansüstü programında olmayan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla
dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir. 

Başvuru ve kabul
MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar

şunlardır: 
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde en az 70 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
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b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya T.C. Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labora-
tuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde en az 70 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4,00 üzerinden en az 3,20 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu prog-
ramın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.
Doktora programına lisans derecesi ile başvuracak olanların programa kabulünde, lisans not
ortalaması, ALES puanı ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mü-
lakat sonucu; yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için lisans not ortalaması, yüksek lisans
not ortalaması, ALES puanı ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya
mülakat sonucu değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları
ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato esaslarınca belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(3) ALES puanı % 55 oranında değerlendirmeye alınır. ALES’e eşdeğer kabul edilen
ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer sınavlardan GRE ve GMAT puanları kabul edilir. 

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde 55 ALES puanı aranır.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-
necek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal
puan türünde 70 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına veya en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip (diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezun-
ları) ve ALES’in sayısal puan türünde 70 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile be-
lirlenecek 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 bi-
limleri 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 de-
ğerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması ge-
reken diğer belgeler referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon,
uluslararası standart sınavlar ve benzeri Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimle-
rinde 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 sınav-
larından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek prog-
ramların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp
puanının veya ALES puanının %55’ten az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendir-
meye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı
ile de öğrenci kabul edebilir.

Süre 
MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
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(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az 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 veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da doktora tezinde başarılı
olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Gerekli şartların sağlanması ve teze yazılmak koşulu ile lisans derecesi ile kabul
edilenler için tez teslimi en erken onuncu yarıyılda, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler
için en erken sekizinci yarıyılda yapılabilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 18 – (1) Doktora programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her

öğrenci için ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli bir tez danışmanını en geç birinci ya-
rıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği tez konusunu/bilim alanını
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yö-
netim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, başka bir üniversitenin ilgili ana-
bilim/bilim dalı kadrosunda görevli öğretim üyelerinden veya kamu kurumlarında en az doktora
derecesine sahip kişilerden de olabilir. İkinci tez danışmanı önerisi birinci danışmanın atanması
ile eş zamanlı veya birinci danışmanın atanmasını takip eden ilk yarıyıl içinde yapılır.

Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer. 

(2) Doktora yeterlik sınavı enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğ-
renci en erken üçüncü yarıyılın sonunda, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi
ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en erken beşinci yarıyılın sonunda, en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Aksi halde ilgili programla ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-
pılır. 

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100
üzerinden en az 70 alan öğrenci başarılı bulunarak sözlü sınava alınır. Sınav jürisinin öğrencinin
başarı durumunu değerlendirebilmesi için sözlü sınavdan da en az 70 puan alınmalıdır. Sınav
jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
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(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci 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 tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zo-
rundadır. 

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini (21 kredi)
başarı ile tamamlamış bir öğrenci ilgili yüksek lisans programına enstitü yönetim kurulu kara-
rıyla geçebilir. 

Tez izleme komitesi
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışman görüşü, ens-
titü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde
değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması 
MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. 

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda
kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilmeyen öğrenci tez izlemeye yazılamaz. 
(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması 
MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili ensti-

tünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. 
(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci, tezi yedi nüsha halinde danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu enstitüye teslim eder.
Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım
programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. 

(3) Tezin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması
gerekir. 
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(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Ayrıca, ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(5) Enstitü yönetim kurulunca oluşturulan tez jürisi tezin savunmaya uygun bulunması
durumunda, en erken on beş gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.
Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
Tez savunma sınavı süresi en az 90 dakikadır. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
iş günü içinde ilgili enstitüye kişisel tez değerlendirme raporları ve sınav değerlendirme tutanağı
ile bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak te-
zini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir. 

Doktora diploması
MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini beş nüsha halinde danış-

manına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak be-
lirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezini ciltlenmiş beş nüsha halinde tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili ens-
titüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-
zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile mezuniyet kesinleşir. 

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Baş-
kanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır. 

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Ayrıca kredisiz Bilimsel Araştırma
ve Yayın Etiği, Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi, Gelişim ve Öğrenme ile Öğre-
timde Planlama ve Değerlendirme derslerinin de alınması zorunludur. Öğrenci danışmanı atan-
dıktan sonra tez danışmanınca açılan kredisiz uzmanlık alan dersine de yazılabilir.
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(3) Sanatta yeterlik programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ve Üni-
versitenin herhangi bir lisansüstü programında olmayan derslerden yüksek lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en
fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların ilgili ALES puanının
en az 55, bu programlar haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ilgili ALES
puan türünde en az 70 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ilgili ALES puan tü-
ründe en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,20 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yük-
sek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlen-
dirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken
referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik 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 ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) ALES puanının en az %55’i değerlendirmeye alınır. ALES’e eşdeğer kabul edilen
ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer sınavlardan GRE ve GMAT puanları da kabul edilir.
Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat
dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre
MADDE 26 – (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 ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-

lığı her öğrenci için ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli, ders ve uygulama seçimi ile
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir tez danışmanını
en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği tez konusu-
nu/bilim alanını da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez
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konusu/bilim alanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin bir-
den fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, başka bir üni-
versitenin ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli öğretim üyelerinden veya kamu ku-
rumlarında en az sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir. İkinci tez danışmanı
önerisi birinci danışmanın atanmasını takip eden ilk yarıyıl içinde yapılır.

(2) Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalış-
malar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak
gerekir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 28 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni enstitünün tez yazım kurallarına uy-
gun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde
sözlü olarak savunur. 

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve teze ilişkin intihal yazılım programı
raporunu enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi
ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Enstitü söz konusu
teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki
verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin yedi nüshasını danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak
belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. 

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı ol-
maksızın jüride yer alabilir.

(5) Enstitü yönetim kurulunca oluşturulan tez jürisi tezin savunmaya uygun bulunması
durumunda, en erken on beş gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.
Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında
düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.
Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş
olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı ola-
mayanlar için talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir. 

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
teslim edildiği tarihtir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile mezuniyet kesinleşir. 
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az beş nüshasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik dip-
loması 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
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için ek-
sikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Hazırlık programında
alınacak dersler anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık programını ta-
mamlamayan öğrenci lisansüstü programından ders alamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders tekrarı, kayıt silme ve benzeri diğer
hususlar bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. Lisans programındaki
derslerinden başarılı olmak için yüksek lisans programı öğrencilerinin en az 60 veya CC notu,
doktora programı öğrencilerinin ise 75 veya BB notu alması gerekir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans
veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 31 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-
sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan
derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp, süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci sta-
tüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bir öğrencinin yabancı dilde veril-
mekte olan bir dersi alabilmesi için ilgili yabancı dil muafiyet şartını sağlaması gerekir. Özel
öğrencilerin derslere kayıt olabilmek için öğrenim ücretini ödemiş olmaları gerekir. Derslerin
öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen kredi başı hesabına göre yapılır. Üni-
versitede özel öğrenci statüsünde lisansüstü ders alan öğrenci, daha sonra aynı lisansüstü prog-
rama kabul edilmesi durumunda aldığı ve başarılı olduğu derslerden en fazla iki dersten muaf
sayılabilir. Özel öğrenci statüsünde alınan bir dersten muaf sayılabilmek için dersin alınışının
üzerinden iki yıl geçmemesi gerekir. Başka üniversitelerden özel öğrenci statüsünde alınan
dersler muafiyette geçerli sayılmaz.  

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 32 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
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(2) Başvuruda bulunan öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için başvurduğu programın
asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir. Geçişler ancak eşdeğer programlar arasında ya-
pılabilir.

(3) Üniversite dışından yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler için AKTS eşde-
ğerliği ve ders uyumu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim
kurulu tarafından karara bağlanır. Yüksek lisans programlarına tez aşamasında yatay geçiş ka-
bul edilmez. Doktora programına tez aşamasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, AKTS
eşdeğerliği ve ders uyumu koşullarını sağlamak ve yeniden yeterlik sınavına girmek şartıyla
ilgili programa kabul edilebilir. 

(4) Üniversite dışından bir öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için YÖKDİL, e-YDS
ve YDS sınavlarından 60 puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan eşdeğeri puana
sahip olması gerekir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtları enstitü

yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan adaylar bu haklarını
kullanmamış sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(2) Bilimsel hazırlık programı öğrencileri ve özel öğrenci olarak kabul edilenler elden,
diğer öğrenciler ise internet üzerinden ders kayıtlarını yaparlar. Ders onayları İngilizce hazırlık,
bilimsel hazırlık ve birinci ders döneminde anabilim dalı başkanlığınca, diğer dönemlerde ise
enstitü yönetim kurulunca atanmış danışman tarafından yapılır. Ders kayıtları, ders onayları
ve ders yazılımlarına itiraz akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

Programlar
MADDE 34 – (1) Tezli lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler, yabancı dil ha-

zırlık programına tabidir. Yabancı dilden muafiyet ve eğitimi ilgili mevzuat hükümlerine göre
yapılır. Yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olmak için YDS veya YÖKDİL’den en az 60
puan veya ÜAK’ça kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. Yabancı
dil muafiyetiyle ilgili belgelerin geçerlilik süresi ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(2) Derslerin açılması ve ders sorumluları, her yarıyıl için açılacak dersler ve görev-
lendirmeleri, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulunca karara
bağlanır ve ilan edilir. Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyelerince verilir. Programlarda
yeni ders açılabilme, anabilim/bilim dalı akademik kurulunun kararı, enstitü kurulunun önerisi
ve Senato onayı ile gerçekleşir. Zorunlu hallerde anabilim yahut anasanat dalı başkanının ge-
rekçeli önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile doktoralı öğretim görevlileri ve Devlet sanatçısı
veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.

Derslerin kredi ve AKTS değerleri
MADDE 35 – (1) Lisansüstü derslerin kredi ve AKTS değerlerine ilişkin esaslar aşa-

ğıda belirtilmiştir:   
a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl AKTS değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile

haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin AKTS/saat
değerleri ve hangi lisansüstü derslerin AKTS’siz olacağı, anabilim dalı başkanlığının görüşü
de alınarak enstitü kurulunca kararlaştırılır ve öğretim planlarında belirtilir. Lisansüstü eğitim-
öğretim programlarında, toplam derslerden yüksek lisans programında en az bir, doktora prog-
ramında en az iki ve lisanstan doktora programında ise en az dört ders yabancı dilde yürütülür. 

b) Bir dersin AKTS değeri aşağıdaki çizelgeye göre belirlenir:
Öğretim Çalışmasının Türü Haftalık Saati Kredi Değeri AKTS Değeri
Teorik ders 1 1 2,5
Uygulama 2 1 2,5
Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar 1-4 1 2,5
Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar 5-8 2 5
Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar 9-13 3 7,5
Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar 14-16 4 10
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c) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, zorunlu
ve seçimli dersler ile seminer ve tez çalışmasından oluşur. Programda yer alacak derslerden en
az ikisinin zorunlu olması gerekir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programı, 60 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, seçimlik
dersler ile proje çalışmasından oluşur. 

d) Doktora programı, 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, zorunlu ve seçimlik
dersler ile seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programlarda yer alacak ders-
lerden en az ikisinin zorunlu olması gerekir.

e) Lisanstan doğrudan doktora programına geçişlerde 300 AKTS krediden az olmamak
koşuluyla, zorunlu ve seçimli dersler ile seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.
Programlarda yer alacak derslerden en az dördünün zorunlu olması gerekir.

f) Sanatta yeterlik programı, 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, zorunlu ve
seçimli dersler ile seminer, yeterlik ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmalardan oluşur. Programlarda yer alacak derslerden en az ikisinin zorunlu olması gerekir.

g) Lisans derecesi ile doğrudan sanatta yeterlik programına geçişlerde 300 AKTS kre-
diden az olmamak koşuluyla, zorunlu ve seçimli dersler ile seminer, yeterlik sınavı ve tez ça-
lışmasından oluşur. Programlarda yer alacak derslerden en az dördünün zorunlu olması gerekir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 36 – (1) Sınavlara ve değerlendirmeye ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 
a) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları her bir ders için bir ara sınav, bir yarıyıl içi çalışması

ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Yarıyıl içi çalışması, proje, ödev veya kısa sınav şeklinde
yapılabilir.

b) Öğrencinin bir dersten yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az
%70’ine; uygulama veya varsa laboratuvar çalışmalarının en az %80’ine devam etmiş olması ge-
rekir.

c) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için ek başarı
koşulları belirlenebilir.

ç) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da uygulanabilir. Sınavlarda sorulacak soruların ha-
zırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasında YÖK tarafından be-
lirlenen ilkeler uygulanır.

(2) Ders başarı notlarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 
a) Derslerin başarı notu; o derse ait ara sınav ve yarıyıl içi çalışma notları ile yarıyıl

sonu notunun belirli oranlarda katkısından oluşur. Yarıyıl içi çalışmasının başarı notuna katkısı
%20 oranından az %30 oranından fazla olamaz. Derslerin başarı notu puanı 100 üzerinden he-
saplanır. Başarı notunun 100 puan üzerinden karşılığı olan harf notları ve katsayıları aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir:

Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayı
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
60-69 DC 1,50
50-59 DD 1,00
40-49 FD 0,50
01-39 FF 0,0
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b) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:
1) G: Geçer (Başarılı) notu; kredisiz derslerden geçen öğrencilerle ve tez çalışmalarını

başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.
2) K: Kalır (Başarısız) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmalarında başarı gösteremeyen

öğrencilere verilir. Bu not genel başarı notu hesaplarına katılmaz.
3) S: Süren çalışma; tez çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir

ve bu not genel başarı notu hesaplamalarına katılmaz. Tez teslim edildiğinde S notu G notuna
çevrilir. 

4) D: Devamsız notu; devamsız öğrencilere verilir.
5) M: Muaf notu; Üniversite dışından nakil yolu ile gelen öğrencilere evvelce almış ol-

dukları kredisiz ve ortalamaya katılmayan dersler için verilir. Dışarıdan yatay geçiş yoluyla
gelip, herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere M notu verilmez. M notu genel başarı
notu hesaplamalarına katılmaz.

c) Bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl notu olarak,
yüksek lisans programında en az CC, doktora yahut sanatta yeterlik programında ise en az BB
almış olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrar alabileceği gibi bunun yerine
farklı ders/dersler de alabilir. Öğrencinin farklı ders alması durumunda aldığı derslerden yal-
nızca ikisini danışmanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile başarısız dersinin ye-
rine saydırabilir. Öğrenci başarısız olduğu diğer dersleri süresi içinde başarmak zorundadır.

(3) Yarıyıl sonu başarı puanı ortalamalarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not ortalamaları Öğrenci İşleri Daire Başkan-

lığı tarafından hesaplanarak ilan edilir.
b) Yarıyıl sonu başarı puanı, o yarıyılda alınan her bir dersin AKTS’si ile o derslerden

alınan yarıyıl notunun çarpımları toplamının yarıyıl derslerinin AKTS toplamına bölünmesi
ile elde edilir. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

c) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış
olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

ç) Yarıyıl ve genel başarı puanı ortalanmasında AA’dan FF’ye kadar tüm puanlar de-
ğerlendirmeye tabi tutulur. Tekrar edilen dersler için genel başarı puanı hesabına o dersten en
son alınan başarı puanı katılır. Öğrencinin lisansüstü eğitimi süresince almış olduğu derslere
ait tüm başarı puanları not belgesine kaydedilir.

(4) Bir yarıyılda başarılı sayılmak için; 
a) Yüksek lisans öğrencilerinin o yarıyıla ait not ortalamalarının en az 2,00 olması,
b) Doktora yahut sanatta yeterlik öğrencilerinin o yarıyıla ait not ortalamalarının en az

3,00 olması,
gerekir.
(5) Lisansüstü öğrencilerinin toplam ders yüklerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi

için yüksek lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2,00, doktora yahut sanatta
yeterlik öğrencilerinin genel not ortalamalarının ise en az 3,00 olması gerekir.

(6) Senatoca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi
için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir. 

Notlarda maddi hata
MADDE 37 – (1) Notlarda maddi hataya ilişkin esaslar şunlardır: 
a) Sınav notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme iste-

mi, notların ilanını takip eden üç iş günü içinde öğrenci veya öğretim elemanının başvurusu
üzerine yedi gün içinde öğrenci veya dersin bağlı olduğu ilgili akademik birimce karara bağ-
lanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarı-
yılın ders kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki düzeltme işlemleri
enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleştirilir.

b) Sınav notlarına ve harf notlarına ilişkin düzeltme başvuruları doğrudan anabilim dalı
başkanlığına yapılır.

c) Harfli başarı notlarının ilanını takiben herhangi bir nedenle yapılan değişiklikler o
ders ile ilgili daha önce yapılmış olan istatistiksel hesaplamalara yansıtılmaz. 
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Yabancı uyruklu adaylar
MADDE 38 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabullerinde
ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören sınavlar olan GRE, GMAT puanı yanı
sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. 

(2) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler
için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça veya Arapçanın birisinden YDS
ve YÖKDİL ve YDS’den en az 60 puan veya ÜAK’ça buna eşdeğer kabul edilen bir sınavdan
eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.

(3) Programa kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler, ikamet ettikleri ülkede İngilizce
eğitim yapan bir öğretim kurumundan mezuniyetleri veya İngilizce bilgilerini belgeleyen yeterli
TOEFL veya eşdeğer sınav sonuçlarını ibraz etmeleri halinde enstitü yönetim kurulunun kararı
ile YÖKDİL ve YDS’den muaf sayılabilir.

Öğretmen yetiştirme
MADDE 39 – (1) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, de-

ğerlendirme ve verilecek diplomalar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygula-
malarına ilişkin hususlarda YÖK tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Birden fazla programa kayıt
MADDE 40 - (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 
Tezin İngilizce hazırlanması
MADDE 41 - (1) Lisansüstü öğrencileri, aşağıda belirtilen koşulların sağlanması ha-

linde tezlerini İngilizce olarak da hazırlayabilir. Bu durumda tez savunma sınavı İngilizce olarak
yapılır ve bu sınava ilişkin;

a) Tez danışmanının, YÖK tarafından belirlenen yabancı dille ders verme kriterlerini
sağlaması ve eğitiminin bir aşamasını lisans veya lisansüstü İngilizce eğitim yapılan bir üni-
versitede tamamlamış olması,

b) Öğrencinin İngilizce YDS’den en az 80 veya ÜAK’ça kabul edilen bir sınavdan bu
puana eşdeğer bir puan almış olması,

c) Tez jüri üyelerinin, ÜAK tarafından belirlenen doçentlik İngilizce yabancı dil barajını
aşmış olması veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurum-
larında en az bir yıl görev yapmış olan yabancı dili İngilizce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
öğretim üyesi olması ya da ana/yabancı dili İngilizce olan yabancı ülke vatandaşı profesör ol-
ması,

ç) Tezin, geniş bir Türkçe özet içermesi,
gerekir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 31/7/2014 tarihli ve 29074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce aynı anda birden fazla

lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 40 ıncı madde uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk-

çe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Öğ-

retimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini (KARDİL),
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyetleri şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ve yabancı diller öğretmek, Türkiye’yi ve Türk

kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler
açmak.

b) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe
ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, inceleme, uy-
gulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yap-
mak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.

ç) Türkçe’yi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde
tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.

d) Türkçe’nin anadil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yön-
temler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla
ortak çalışmalar yapmak.

e) Türkçe’yi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak,
kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak, dil laboratuvarları oluşturmak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-
versitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğ-
rencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj
yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.
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g) Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı bölüm veya
programlarda okuyan önlisans ve lisans öğrencilerinin ortak zorunlu Türk dili dersleri ile ilgili
uygulamalarını düzenlemek.

ğ) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-
timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

h) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının içinde yaşadıkları topluma uyum sağlaya-
bilmeleri ve okullarında başarılı olabilmeleri için onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek,
Türkiye’de yaşayan yabancıların çocuklarına yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri ve
okullarında başarılı olabilmeleri için onlara Türk dilini öğretmek.

ı) Yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına Türkçe’yi öğretmek.
i) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak.
j) Dil sınavları düzenlemek.
k) İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve

kültürel destekli kurslar açmak.
l) Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniver-

sitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile işbirliği yaparak yerel, bölgesel,
ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, top-
lantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek.

m) Karamanoğlu Mehmet Bey’i anma ve Türk Dil Bayramı etkinliklerine destek ol-
mak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7  – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından en az üç yıl için görevlendirilir.  Görev süresi dolan Müdür yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla kesintisiz olarak görevi başında bulunamayacağı du-
rumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetle-
rinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim elemanlarından
biri Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bu-
lunmadığı durumlarda Müdüre, Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev süresi bitti-
ğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi faaliyet alanları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, olağan ya da olağanüstü olarak toplantıya

çağırmak ve başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kuru-

luna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak.
d) Akademik yılsonunda Merkezin geçmiş yıl faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9– (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Mer-

kezin çalışma alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rek-
tör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi kişiden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda dört kez Müdürün başkanlığında
toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla
karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkeze bağlı her türlü projenin yürütülmesini denetlemek, gelişme ve kesin rapor-

larını incelemek ve onaylamak.
b) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacıyla ilgili kararlar

alıp Rektörün onayına sunmak.
c) Merkez bünyesinde birimlerin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin başkanlarını

görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak.
ç) Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

Mardin Artuklu Üniversitesinden:
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (MAÜSEM): Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini, 

24 Temmuz 2017 – Sayı : 30133                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; gerektiğinde diğer üniversiteler, kamu, özel kurum,

kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde, Üniversitenin öğrencilerine ve personeline,
kişilere, kamu ve özel sektöre, yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları ve
talep ettikleri alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, çalıştaylar ve konferanslar dü-
zenlemek, danışmanlık hizmetleri sunmak, araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve bu
faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaktır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur: 
a) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları; mesleki eğitim programları,

hizmet içi eğitim programları, bilgisayar/bilişim programları, dil eğitimi programları, sağlık
eğitimi programları gibi programlar ile bu konularda kurslar, seminerler, çalıştaylar, konfe-
ranslar ve fuarlar düzenlemek, 

b) Sosyal, ekonomik, kültürel faaliyetler kapsamında güncel önceliği olan alanlara mes-
lek elemanı kazandırmak; meslekle ilgili bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, yeni mesleki be-
ceriler edinmek ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılamak isteyen toplumun her kesiminden bi-
reylere bu konularda hizmet sunmak ya da çalışanlarını ve/veya üyelerini bu eğitimlerden ya-
rarlandırmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ih-
tiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, 

c) Halka açık dersler vermek, bu derslerin nasıl yürütüleceğini belirlemek ve bu konuda
yürütülecek hizmetleri düzenlemek, 

ç) Üniversitenin imkânlarından yararlanılarak yapılacak faaliyetlerin koordinasyonunu
sağlamak ve tanıtımını yapmak, 

d) Yayın yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak, 
e) Kurs, konferans, seminer ve diğer eğitim programları sonunda katılımcılara sertifika,

katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeler vermek, 
f) Sürekli eğitim alanına ilişkin araştırmalar yapmak ve uygulamalı projeler gerçekleş-

tirmek. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1)  Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Mü-
dürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. 

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasın-
dan bir yardımcı seçer. Müdür gerektiğinde yardımcısını değiştirebilir. Müdür Yardımcısı, Mü-
dürün verdiği görevleri yapar. Müdür, bulunmadığı durumlarda, yardımcısını vekil tayin eder.
Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek, amaçları doğrultusunda yönetmek,
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b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık
etmek,

c) Çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca
karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak görüşmeler yap-

mak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, 
e) Üniversite bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları,

uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve
etkinliklerle ilgili koordinasyonun sağlanması konusunda çalışmalar yürütmek, 

f) Eğitim ve sosyal etkinlik programlarının başarılı olması ve amacına uygun olarak
gerçekleşmesi konularında gerekli önlemleri almak, 

g) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini sağlamak. 
Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Üniversitenin fa-

külte ve yüksekokullarının önereceği birer öğretim elemanı arasından Rektör tarafından gö-
revlendirilen üç öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yenileri görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile top-
lanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem
maddelerini görüşerek karar alır.

(4) Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin
üyeliği, Senatonun kararı ile sona erer. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Teklif edilen eğitim programlarının ve faaliyetlerin düzenlenmesine karar vermek,
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait
çalışma programını düzenlemek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 
MADDE 12 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi

uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır. 

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 15 – (1) 13/2/2012 tarihli ve 28203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

yürütür. 
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Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL DİLLER

BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek-

okulu tarafından yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek
eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ta-

rafından düzenlenen ve yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri
kapsar. 

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları: Öğretim dili tamamen Türkçe olan prog-

ramlara kayıt yaptıran öğrencilere yönelik yabancı dil hazırlık sınıflarını,
b) Kur belirleme sınavı (KBS): Hazırlık öğretimi alacak öğrencilerin yabancı dil sevi-

yelerini belirlemek amacıyla Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uygulanacak olan sınavı,
c) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,
ç) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,
d) Program ve materyal geliştirme komisyonu: Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesin-

deki yabancı dillere ait eğitim-öğretim program ve materyalinin belirlenmesini, geliştirilmesini,
bu gelişimin sürekliliğinin sağlanmasını ve materyal arşivi oluşturulmasını, kullanılması ge-
reken ek materyalin ve proje konularının belirlenmesini ve duyurulmasını sağlamak amacıyla;
Yüksekokul Akademik Genel Kurulu tarafından Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan
öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilen ve Müdür tarafından o eğitim-öğretim yılındaki
ihtiyaca göre sayısı belirlenen komisyonu, 

e) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,
g) Sınav ve değerlendirme komisyonu: Program ve materyal geliştirme komisyonu ile

işbirliği içerisinde kısa süreli sınav, kur belirleme sınavı, kur sonu sınavı, yeterlik sınavlarının
içeriğinin ve uygulanma yönteminin belirlenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan, Yüksek-
okul Akademik Genel Kurulu tarafından Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan öğretim
elemanları arasından üç yıl için seçilen ve Müdür tarafından o eğitim-öğretim yılındaki ihtiyaca
göre sayısı belirlenen komisyonu,

ğ) Üniversite: Selçuk Üniversitesini, 
h) Yüksekokul Akademik Genel Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulunda fiilen eğitim-

öğretim yapmakta olan kadrolu tüm öğretim elemanlarından oluşan ve başkanlığını Müdürün
yaptığı kurulu,

ı) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek-
okulunu,

i) Yüksekokul Kurulu: Müdür, müdür yardımcıları, bölüm başkanları ve öğretim üyeleri
temsilcilerinden oluşan kurulu, 

j) Yükseköğretim programları: Selçuk Üniversitesi yükseköğretim programlarını,
k) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
l) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları: Eğitim-öğretimin yabancı dille veya Türkçe ve

belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt
yaptıran öğrencilere öğretim yapan ve yabancı dil öğretimi yapan yükseköğretim programlarına
kayıt yaptıran öğrencilere yönelik yabancı dil hazırlık sınıflarını, 

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim
MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere, kayıt oldukları

eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilin okuma, anlama, yazma, konuşma gibi
temel becerilerini öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisini edindirmek ve
sosyal hayatta gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır. 

(2) Hazırlık sınıflarında öğrenim süresi bir akademik ders yılıdır. Eğitim-öğretim aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde başlar ve biter. 

(3) Hazırlık sınıfı programlarında dersler haftada yirmi saatten az olmamak üzere prog-
ram ve materyal geliştirme komisyonu ve sınav ve değerlendirme komisyonunca belirlenir ve
Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girer. 

(4) Hazırlık sınıfı programlarında öğrenciler kur belirleme sınavı sonuçlarına göre Av-
rupa Ortak Ölçüt Çerçevesi (CEF)’ne uyumlu farklı kur sınıflarına yerleştirilirler. Hazırlık
programında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı için Yüksekokul Yönetim Kurulu kara-
rıyla farklı öğrenci gruplarına farklı eğitim-öğretim programları ve sınavlar uygulanabilir.

(5) Bir kuru başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, aynı kuru tekrar eder. Tekrar edilen
kurda öğrencinin ikinci kez başarılı olamaması durumunda öğrenciler bir üst kura geçirilir. 

(6) Güz ve bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavları sonucunda başarılı olan öğ-
renciler kayıtlı oldukları lisans programına devam edebilirler. 

Muafiyet
MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen öğrenciler, hazırlık öğretiminden muaf tutulur:
a) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının açıldığı yükseköğretim programlarına ilk defa

kayıt yaptıran öğrencilere, kayıt yaptırdığı öğretim yılı başında uygulanan yeterlik sınavından
yeterli puanı alan öğrenciler, 

b) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o
ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp orta öğreniminin en
az son üç yılını bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler, 

c) YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından tanınan sınavlardan isteğe bağlı hazırlık eği-
timi için en az 60, zorunlu hazırlık eğitiminde en az 66’ya eşdeğer puanı alan öğrenciler,

(2) Muafiyet için gerekli belgelerin, sınav hazırlama ve değerlendirme komisyonu ta-
rafından değerlendirilip Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması için bir di-
lekçe ile en geç muafiyet sınavından beş iş günü önce Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmesi
gerekir.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumunda hazırlık öğretimi alıp başarılı olmuş, başarı
belgesini Yabancı Diller Yüksekokuluna ibraz etmiş öğrencilerden okuduğu yükseköğretim
kurumundaki geçme notu en az YDYO hazırlık geçme notuna eşdeğer olanlar hazırlık öğreti-
minden muaf tutulur.

Sınavlar 
MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfı programında, her eğitim öğretim yılı başında, güz ve

bahar yarıyılları sonunda yapılan yeterlik sınavları, kur belirleme sınavı, kısa süreli sınavlar
ve kur sonu sınavları yapılır. Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak uygulanır. Bu sınavların uy-
gulanış şekli sınav ve değerlendirme komisyonunca belirlenir ve Yüksekokul Yönetim Kurulu
tarafından onaylanır. 

Yeterlik sınavı 
MADDE 8 - (1) Yeterlik sınavı, aşağıdaki esaslara göre her eğitim-öğretim yılı başında

ve her güz ve bahar yarıyılları sonunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır:
a) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavı: Üniversitenin yükseköğretim ku-

rumlarında zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programı uygulayan yüksek-
öğretim programına kesin kaydını yaptırmış öğrenciler ile devam koşulunu yerine getirme şartı
aranmaksızın hazırlık öğretimi alıp başarısız olmuş öğrenciler, yeni ders yılı başında biri baraj
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sınavı olmak üzere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri ile dilbilgisi ve kelime bilgisi
alanlarını içeren dört aşamalı yeterlik sınavına girerler. Derslerin belirli bir yabancı dille veya
Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği programlara kayıtlı olup zorunlu ha-
zırlık eğitimi gören öğrencilerden 100 tam puan üzerinden en az 66 (CB) puan alanlar başarılı
sayılırlar ve kayıtlı oldukları programlarda eğitim-öğretimlerine başlarlar. Bu programlar dı-
şında isteğe bağlı hazırlık öğretimi olan programlarda ise başarı notu 100 tam puan üzerinden
60 (CC)’tır.

b) Güz yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavı: Bu sınava eğitim-öğretim yılı başında
yeni kayıt yaptırmış ve hazırlık programına devam eden öğrencilerden yalnızca Yüksekokul
Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen koşulları yerine getiren öğrenciler ile daha önceki yarı-
yılda/yarıyıllarda yabancı dil hazırlık programında başarılı olmak için gerekli koşulları yerine
getirememiş olan öğrenciler girebilir. Bu sınavdan başarılı olma durumu eğitim-öğretim yılı
başında yapılan yeterlik sınavı ile aynıdır. Söz konusu sınavdan yeterli puanı alan öğrenciler
bahar yarıyılında kabul edilmiş oldukları lisans programına devam edebilirler. Bu sınavda ba-
şarılı olamayan öğrenciler bahar yarıyılında hazırlık öğretimlerine devam ederler. 

c) Bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavı: Bu sınava girebilme ve sınavdan ba-
şarılı olma durumu güz yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavıyla aynıdır.

Kur belirleme sınavı
MADDE 9 – (1) Öğretim yılı başında yeterlik sınavına girmeyen ya da girip de başarısız

olan öğrenciler yabancı dil düzeylerine göre gruplandırılarak hazırlık sınıfına devam ederler. 
Kur sonu sınavı 
MADDE 10 - (1) Kur sonu sınavına devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler

girebilir.
(2) Belli bir kurdan başlayıp öğrenim gören öğrenciler, bir sonraki kura geçmek için

her kur sonunda yapılacak olan kur sonu sınavına girer. Sınava girmeyen ya da sınava girip
kuru bitirmesi için istenen puanı alamayan öğrenciler başarılı olamadıkları düzeyi bir kereye
mahsus olmak üzere tekrar ederler.

Kısa süreli sınavlar, proje ödevleri ve sınıf içi değerlendirme
MADDE 11 – (1) Hazırlık öğretimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaç-

ları göz önüne alınarak kısa süreli sınavlar, proje ödevleri ve sınıf içi değerlendirme Yüksekokul
Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara göre genel başarı notuna yansıtılır. 

Kur geçme notunun hesaplanması
MADDE 12 – (1) Başarı değerlendirmesinde 100’lük sistem kullanılır.
(2) Kur geçme notu; kısa süreli sınavlar, sınıf içi değerlendirme ile performans ödev-

lerinin not ortalamasının ve kur sonu sınav notunun Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği
oranlarda toplanmasıyla bulunur.

(3) Derslerin belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma ola-
rak verildiği programlara kayıtlı olup zorunlu hazırlık öğretimi gören öğrenciler için kur geçme
notu 100 tam puan üzerinden en az 66 (CB)’dır. Bu programlar dışında isteğe bağlı hazırlık
öğretimi olan programlarda ise geçme notu 100 tam puan üzerinden 60 (CC)’tır. Bu şartları
sağlayan öğrenciler ile bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler
yılsonunda başarı belgesi almaya hak kazanırlar. 

(4) 66 (CB) ve 60 (CC) geçme notuna göre puan ve harf notları aşağıda gösterilmiştir:
a) Zorunlu hazırlık öğretimi için:  
Puanlar          Notlar Açıklama
100-88           AA (BAŞARILI)
87-80             BA (BAŞARILI)
79-73             BB (BAŞARILI)
72-66             CB (BAŞARILI)
65-0               FF (BAŞARISIZ)
                      F  (BAŞARISIZ/DEVAMSIZ)
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b) İsteğe bağlı hazırlık öğretimi için:
Puanlar          Notlar Açıklama
100-88           AA (BAŞARILI)
87-80             BA (BAŞARILI)
79-73             BB (BAŞARILI)
72-66             CB (BAŞARILI)
65-60             CC (BAŞARILI)
59-0               FF (BAŞARISIZ) 
                      F (BAŞARISIZ/DEVAMSIZ)
Sınav sonuçlarına itiraz 
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş gün içinde Yük-

sekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde maddi hata
ya da hatalı soru yönünden inceleme isteyebilir. 

(2) Başvuru üzerine Yüksekokul Müdürlüğünce ilgili ders sorumlusunun da görüşü alı-
narak, yapılacak inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse, Yönetim Kurulu Kararı ile gerekli
düzeltme yapılır, sonuç ilgili öğrenciye on beş gün içinde bildirilir. 

Haklı ve geçerli bir mazeret nedeniyle sınava girememe 
MADDE 14 – (1) 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen haklı ve
geçerli bir mazeret beyan eden öğrenciler mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir
hafta içinde, ilgili birime mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorun-
dadırlar. Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeniyle
kur sonu sınavına giremeyen öğrenciye Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı
hakkı verilir. 

(2) Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili
mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya
yataklı ve tam teşekküllü diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir. 

(3) Yeterlik sınavları, kısa süreli sınavlar ve mazeret sınavları için mazeret sınavı açılmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin esaslar
MADDE 15 – (1) Yabancı dil hazırlık öğretiminden muaf olmak isteyen, zorunlu ya-

bancı dil hazırlık eğitimi olan önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğ-
renciler, akademik takvimde belirlenen tarihte, eğitim-öğretim yılı başında açılan yabancı dil
yeterlik sınavına girebilirler. 

(2) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan veya
6 ncı maddede belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim programının
birinci sınıfında eğitim-öğretime başlarlar. Yeterlik sınavında başarılı olamayan ya da yeterlik
sınavına girmeyen öğrenciler bir yıl hazırlık eğitim-öğretimi görürler. 

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip güz yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil ye-
terlik sınavında başarılı olan öğrenciler, bahar yarıyılında önlisans, lisans ve lisansüstü prog-
ramlarına devam edebilirler. 

Zorunlu hazırlık eğitiminde başarı/başarısızlık 
MADDE 16 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi olan önlisans, lisans veya lisans-

üstü programlara kayıtlı olup bir yıl hazırlık eğitimi sonunda devamını alıp başarısız olan öğ-
renciler, ikinci yıl hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır. 

(2) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin prog-
ramla ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından
ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yap-
tırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede kayıtlı oldukları bölümde eşdeğer program bu-
lunmaması halinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
(ÖSYM) tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin
üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban pua-
nından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak
yerleştirilebilirler. 
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(3) Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav
hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılan
yabancı dil yeterlik sınavlarına alınırlar. Sınavların sonunda başarılı olan öğrencilerin kayıtları
yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrenci-
lerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler
öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. 

Devam zorunluluğu
MADDE 17 – (1) Hazırlık eğitimini sürdürecek olan öğrenciler her kurda verilecek

olan derslerin %85’ine devam etmek zorundadır.
(2) Derslerin %15’inden fazlasına devam etmeyen öğrenci başarısız sayılır. Devamsız-

lıktan başarısız olan öğrenci kur sonu sınavına giremez, ancak YDYO tarafından eğitim-öğretim
yılı başında yapılan  yeterlik sınavına girebilirler.

(3) Devamsızlıktan başarısız olup yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler program-
larına devam edebilir, başarısız olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfını tekrar etmek zo-
rundadırlar. Ders sorumlularının öğrenciye izin vermeye yetkisi yoktur.

İsteğe bağlı hazırlık öğretimi, yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin esaslar
MADDE 18 – (1) Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun

onayı ile ve öğretim dili tamamen Türkçe olan önlisans, lisans veya lisansüstü programlara
kayıt yaptıran öğrencilere yönelik isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verile-
bilir. 

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarına devam eden öğrenciler, Senatoca belirlenen akade-
mik takvimde yer alan mazeretli geç kayıtların son başvuru tarihinden sonra o yıl için hazırlık
eğitiminden vazgeçemezler. 

İsteğe bağlı hazırlık eğitiminde başarı/başarısızlık 
MADDE 19 – (1) Bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavında başarısız olan öğ-

renciler yeni ders yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Başarılı olan öğren-
ciler kayıtlı oldukları yükseköğretim programına devam ederler. 

(2) Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine
bölüm ve programlarında devam ederler. 

(3) Hazırlık eğitimine devam etmiş ancak başarısız olmuş öğrenciler isteğe bağlı ha-
zırlık öğrenimine ikinci yıl devam edemezler. Mezuniyetlerine kadar yapılan tüm yeterlik sı-
navlarına girebilirler. 

Devam zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Hazırlık eğitimini sürdürecek olan öğrenciler her kurda verilecek

derslerin %85’ine devam etmek zorundadır. 
(2) Derslerin %15’inden fazlasına devam etmeyen öğrenci başarısız sayılır. Devamsız-

lıktan başarısız olan öğrenciler kur sonu sınavlarına giremez, ancak bahar yarıyılı sonunda ya-
pılan yeterlik sınavına girebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Selçuk Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri ile Se-
nato kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 22 – (1) 3/8/2015 tarihli ve 29434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2006/44 
KARAR NO : 2016/482 
Transit rejimi kurallarına aykırılık (mülga) suçundan sanık Bulgaristan uyruklu, Vasılev 

ve Faikla oğlu, Nova Zagora - 15/06/1987 doğumlu. Bulgaristan nüfusunda kayıtlı olup, Grad 
Sliven UI.Argira Jeckova No: 15 Bulgaristan adresinde oturur. SOSHO VASILEV MIHAYLOV 
hakkında; kaçakçılık suçunu işlediği iddiasıyla eylemine uyan 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununun 3, 4 maddeleri uyarınca kamu davası açılmış ise de; sanıkla ilgili usulüne uygun adli 
arama kararı olmadan sigaraların ele geçirildiği, bu bağlamda elde edilen delilin sanık aleyhine 
kullanılamayacağı, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığından sanığın 
CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE, Sanıklardan ele geçirilen ve toplamı kaçak 
eşyaya mahsus tespit varakasında yazılı eşyaların bizzat müsadereye tabi olması nedeniyle 5607 
sayılı yasanın 13. maddesinin atfı ile TCK 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, El 
konulan nakil vasıtası (Y8623BB plakalı) karar gereği müsadere edilmemesine, sahibine iadesine, 
tasfiyesi halinde bedelinin sanığa iadesine. Adli emanetin 2005/1086 sırasında kayıtlı satış 
fişlerinin dosyada delil olarak saklanmasına. Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına 
dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen sanık SOSHO VASILEV MIHAYLOV'a 
tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize 

gönderilmek üzere başka bir yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt 
katibine yapılacak müracaat üzerine düzenlenen tutanakla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde 
istinaf yasa yoluna başvurabileceğine, 

4 - İlan masrafının kamu üzerinde bırakılmasına, İlanın bir suretinin Mahkeme İlan 
Tahtasında 1 ay süre ile ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 5410 

—— • —— 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2016/278  
KARAR NO : 2016/249 

ARA KARAR 
DAVACI : K.H. 
SANIK : SHUKUR FARAJOV 
SUÇ : 5683 Sayılı Yasaya Muhalefet 
SUÇ TARİHİ : 09/06/2010 
SUÇ YERİ : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARİHİ : 07/06/2016 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 Sayılı 

Yasaya Muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık Asliye Ceza Mahkemesi'nin 
07/06/2016 tarih ve 2016/278 Esas ve 2016/249 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda 
sanık hakkında İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA dair karar verilmiş 
olup sanık SHUKUR FARAJOV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 
devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 5411 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Muammer Tuksavul - Turhal Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamızın 2017/2018 üretim kampanyası döneminde üretilecek şekerlerin istife 

alınması, istiften çiftçi ve müşteri vasıtalarına yüklenmesi işi hizmeti alımı ihalesi kapalı zarfta 
teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 
kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık 
eksiltme ve / veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale Kayıt numarası : 2017/357511 
1 - İdarenin 
a) Adresi : CUMHURİYET CADDESİ   TURHAL/TOKAT 
b) Telefon ve faks numarası : 356 275 3530 - 356 275 3539 
c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    İnternet adresi (varsa) : 
2 - İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kampanya süresi dahil ± % 20 toleranslı toplam 

1 yıl süreli tahminen 180.000 Ton şekerin Tahmil-
Tahliye ve istifi 

  Üretim kampanyasında yaklaşık 3 ay toplam 72 
kişi ile geri kalan 9 ay boyunca toplam 8 kişi ile 
yapılacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası 
Şeker Ambarları 

c) İşin süresi : Kampanyadan önce ve sonra yaklaşık 9 ay 
Kampanya süresince yaklaşık 3 ay olmak üzere 
toplam 12 ay. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası 
b) Tarihi ve saati : 03/08/2017 - 14:00 
4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL - TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim 

günüdür. 
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Diğer hususlar: 
İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 
KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 6694/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Bağcılar Belediye Başkanlığından: 

İhale Konusu : Arsa Satışı, (Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada 38 parsel 

sayılı taşınmazın satışı) 

İhale Tarih ve Saati : 03/08/2017 - 10:30 

İlgili Müdürlük / Birim : Plan ve Proje Müdürlüğü 

İlgili Adres : Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, 

Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No: 1 Bağcılar/ 

İSTANBUL 

İhalenin Yapılacağı Yer : Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

İhale Türü : Arsa Satışı 

İhale Usulü : Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi) 

Hizmetin Yapılacağı Yer/ 

Teslim Yeri : Bağcılar / Mahmutbey Mahallesi 

İlan Metni : 1) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

  a) İli: İstanbul 

  b) İlçesi: Bağcılar 

  c) Mahallesi: Mahmutbey 

  d) Cinsi: Arsa 

  e) Pafta: 245DS2A (F21C22A2B) 

  f) Ada: 1771 

  g) Parsel: 38 

  h) Yüzölçümü: 2.752,03 m² 

  i) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı 

  j) Halihazır: Boş 

  k) İmar Durumu: Akaryakıt Alanı 

  l) Adres: Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, Peyami 

Safa Caddesi, No: 92 

  2) Muhammen Bedeli: 27.520.300,00 TL  

  3) Geçici Teminat: 825.609,00 TL 

  4) Harçlar ve Vergiler: Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya 

aittir. 

  5) İhale Şartnamesi: Plan ve Proje Müdürlüğünden temin 

edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname 

www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhaleye 

katılacakların şartname alması zorunludur. 
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  6) Şartname Bedeli: 1.000,00 TL 

  7) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler: 

  a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. 

kimlik numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” 

  b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici 

teminat 

  c) Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname 

  d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi 

itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli 

imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 

  e) Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle son 

bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

  f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul 

edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de 

adres beyanı 

  g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 

  h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden 

alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler) 

  i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş 

her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca 

tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması 

gerekmektedir. 

 8) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale 

şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede 

belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İkinci İhale : Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen 

teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi 

halinde, arsanın ikinci ihalesi 15.08.2017 tarihinde, 

  Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen 

teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi 

halinde, arsanın üçüncü ihalesi 07.09.2017 tarihinde aynı 

yerde ve saatte yapılacaktır. 

 6334/1-1 
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ÇAMUR HAVUZLARI VE KÜL HAVUZUN TEMİZLİĞİ, HAFRİYATIN NAKLİYESİ VE 

TESVİYESİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Çamur Havuzları Temizliği, Hafriyatının Nakliyesi ve Tesviyesinin Yapılması Alımı İşi, 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 

Usulü İle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2017/357432 

1 - İdarenin  

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

b) Adresi : Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 Km Elbistan/ 

KAHRAMANMARAŞ 

c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 344 419 16 09   Fax: 0 344 419 16 17 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız toprak çamur havuzları temizlenmesi, 

yaklaşık 66.500 m3 hafriyatın (± %10) Nakliyesi ve 

Tesviyesi işidir.  

b) Yapılacağı yer : Elbistan Şeker Fabrikası sahası. 

c) İşin süresi : Yer teslimini müteakip 30 takvim günüdür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 03.08.2017 Saat: 14.00 

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TR (Türk Lirası) karşılığı 

Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

9 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.  

 6621/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ 

İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2017/357707 

1 - İdarenin 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. - Elbistan Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Nurhak Yolu Üzeri Elbistan / KAHRAMANMARAŞ 

c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 344 419 16 09   Fax: 0344 419 16 17 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Afşin Kantarından, 7.000 ton, Göksun Kantarından, 

25.000 ton ve Tufanbeyli Kantarından 10.000 ton olmak 

üzere genel toplamda 42.000 Ton Pancarın Fabrikamıza 

Karayolu ile nakli. 

b) Yapılacağı yer : Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğüne bağlı Afşin, 

Göksun ve Tufanbeyli Kantarları 

c) İşin süresi : İdari şartnamede belirtilmiştir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 02.08.2017 Saat: 14.00 

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TR (Türk Lirası) karşılığı 

Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

9 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.  

 6622/1-1 
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EÜAŞ KEBAN HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KİĞI HES'İN 1(BİR) YILLIK 25 
KİŞİ İLE GÜVENLİK HARİÇ SANTRAL İŞLETTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Keban HES İşletme Müdürlüğünden: 
EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğüne Bağlı Kiğı HES'in 1 (bir) Yıllık 25 Kişi ile 

Santral İşlettirilmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (3g) maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2017/360139 
1 - İdarenin 
a) Adresi : EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü 23701 

KEBAN/ELAZIĞ 
b) Telefon ve faks numarası : 424 571 2024 - 424 571 2082 
c) Elektronik Posta Adresi : kebanhes@euas.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    İnternet adresi  : Keban HES İşletme Müdürlüğü Ticaret servisi 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğüne bağlı 

Kiğı HES'in Toplam 25 Personel ile 1 yıl (365 
takvim günü) süreli bakım, onarım ve santral 
işlettirilmesi hizmet işi alımı 

  Ayrıntılı bilgiye Keban HES İşletme Müdürlüğü 
Ticaret servisinde ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğüne bağlı 
Kiğı HES/ELAZIĞ 

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış 
beş) gündür 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü Keban/ 

ELAZIĞ 
b) Tarihi ve saati : 07.08.2017 - 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
1) Tesislerde yer alan ve enerji üretim prosesinin bir parçası olan ana iş gruplarından 

(türbin, genaratör, kontrol-kumanda sistemi) en az birinin komple imalatını veya montajını 
yapmış olmak ya da söz konusu elektrik üretim tesisinin komple devreye alma çalışmalarını 
yapmış olmak, 

2) İşletme ve bakım hizmetlerini yürütmüş olduğu, dair iş bitirme belgesi veya 
3) EPDK tarafından verilmiş elektrik üretim lisansına haiz olduklarına ait belgelerden 

herhangi birine sahip olmaları gerekir. 
4) İş Deneyim Belgesi: Teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere benzer işlerde 

sayılan işlere ait tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi verilecektir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. 
1) Hidroelektrik Santralleri veya Termik Sanrallerin birinde, İşletme ve bakım, onarım 

hizmetlerini yapmış olmak.(Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin (7.1.h.) bendinde açıklanmıştır. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TR (Türk Lirası) karşılığı 

EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü Keban/ELAZIĞ adresinden satın alınabilir. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü 

Keban/ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Diğer hususlar: 
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama 

istenecektir. 6670/1-1 
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SONDAJ BORUSU SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Sondaj Borusu 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. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2017/363537 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No: 139  06800 Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    İnternet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 

  1. KISIM : 5.000 Adet Sondaj Borusu  

   (Dış Çap 114,30 mm - İç Çap 101,60 mm) 

  2. KISIM : 2.000 Adet Sondaj Borusu 

   (Dış Çap 88,90 mm - İç Çap 76,20 mm) 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel 

Müdürlüğü Sondaj Ambarları 

  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye 

Deniz Limanı. 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı 

tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren; 

1. KISIM: 120 (yüzyirmi) takvim günü, 

  2. KISIM: 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 15/08/2017 - 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
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4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 



24 Temmuz 2017 – Sayı : 30133 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

İstekli imalatçı ise aşağıdaki 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 İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(213 nolu oda)   Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir.  6632/1-1 
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HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi 
Bölgesi hizmet binası yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
Adresi : Organize Sanayi Bölgesi P.K. 8   67900 Çaycuma/ 

ZONGULDAK 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet binası yapım işi  
b) Yapılacağı yer : Çaycuma/ZONGULDAK  
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır  
e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile) : 4.040.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    282.800 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 17/08/2017 - Saat: 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5 - İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. 
Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize 
Sanayi Bölgesi P.K. 8   67900 Çaycuma / ZONGULDAK adreslerinde görülebilir veya 500 TL 
karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 6707/2-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kars (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kars (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi 
alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 
geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Cumhuriyet Mah. Şehit Yusufbey Cad. No: 20 Kars 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi 
b) Yapılacağı yer : KARS 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2017  
    Tedaş B.F. ile) : 880.000 TL 
f) Geçici Teminatı :   61.600 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 
2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu 
Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 15/08/2017 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 
veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. 
Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Kars Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Cumhuriyet Mah. Şehit 
Yusufbey Cad. No: 20 Kars adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

10- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 6686/2-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Dörtyol Belediye Başkanlığından: 
Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Sanayi Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Dörtyol Belediyesine ait 

61 Ada 52 parsel sayılı taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan İnşaat işi, şartnamesi 
esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun (36. maddesine göre) kapalı teklif usulü ile 
ihaleye çıkartılmıştır. 

İli: Hatay, İlçesi : Dörtyol, Mahallesi: Sanayi, Ada/Parsel: 61 Ada 52 Parsel 
Mevcut Alanı : 13.115,06 m2 
İmar Durumu : ÖPA, E=3,00 hmax=serbest. 
İşin adı/Kullanım şekli : Otopark - İşyeri - Çok Amaçlı Salon 
1 - İhale 03/08/2017 günü saat 14:00’de İstasyon Caddesi No. 50 Dörtyol/HATAY 

adresinde Belediye Meclis salonunda Encümen (ihale komisyonu) huzurunda yapılacaktır. 
2 - Bu işin muhammen bedeli 32.971.110,00 TL (Otuzikimilyondokuzyüzyetmişbirbin 

yüzonliradır.) (muhammen bedel olarak inşaat maliyeti belirlenmiştir.) 
3 - Son Müracaat Tarihi ihale günü saat 14:00 olup İhaleye Yeterlilik için istenen 

belgeler: 
İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için başvuru dilekçesi ile birlikte 
a) Türkiye’de tebligat için örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda 

telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı veya noter tasdikli sureti) 
b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, 2017 yılında alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge. 

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Sanayi odasından, 2017 yılında alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 
tasdikli sureti veya aslı) 

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini 
c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durum gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

d) İstekli adına vekâleten yeterlik dosyası veriliyor ise, yeterlik dosyası veren kimselerin 
noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter 
tasdikli sureti veya aslı) 

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun örnek forma göre 
düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi. 

f) İlan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı. 

g) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 
olmadığına dair belgenin aslı. 
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h) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı. 
Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıdaki bentlerde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır. 
ı) Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 
i) Dörtyol Belediye Başkanlığı adına alınmış şartsız, süresiz, 989.133,30 TL 

(Dokuzyüzseksendokuzbinyüzotuzüçliraotuzkuruş) (muhammen bedelin %3 nispetinde) geçici 
teminat mektubu; Geçici teminat nakit para ise Dörtyol Belediyesi adına yatırılıp alınacak vezne 
alındısı makbuzunu idareye vereceklerdir. 

4 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar (KDV Dahil) 2.500,00 TL’lik makbuz karşılığı 
Emlak İstimlak Müdürlüğü Dörtyol/HATAY adresinden satın alınacaktır. 

5 - İstekliler, ihaleye yeterlilik başvurusu için yukarıda istenen belgeleri, ilanda belirtilen 
yeterlik son müracaat tarih ve saatine kadar, Dörtyol Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak 
Müdürlüğüne imza karşılığı vermeleri gerekmektedir. 

6 - Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; 
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 
ihale şartname hükümleri uygulanacaktır. 

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 
serbesttir. 

İlan olunur. 6613/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri 

uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 
 

Fakülte Bölüm 
Anabilim 

Dalı Unvan 
Kadro 
Derece Adet Nitelik 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

İşletme Pazarlama Doçent 1 1 
Reklam, etik ve tüketici 
davranışları ile ilgili çalışmaları 
olmak 

İktisat 
İktisat 
Teorisi 

Doçent 1 1 
Emek piyasaları konusunda 
çalışmaları olmak 

 
DİĞER ŞARTLAR: 
1 - 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir. 
2 - Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 
3 - Başvuran adayların; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve 

doçentlik belgesi (Doçent kadrosu için), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi ve 
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD. 

4 - Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte, 
Personel Daire Başkanlığına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen 

başvuru yapmaları gerekmektedir. 6710/1-1 
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Okan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri 
alınacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, 
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik 
Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile 
Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren  
6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, 
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve 
Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik 
Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi 
Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. 

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya 
posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul 
edilmeyecektir. Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL 

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 24 Temmuz - 7 Ağustos 2017  

BİRİM 

BÖLÜM/PROG./
ANABİLİM 

DALI UNVAN KADRO ÖZEL ŞARTLAR 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Ağız, Diş ve 

Çene Cerrahisi Prof. Dr. 1 Alanında Doçent veya 
Profesör olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Ağız, Diş ve 
Çene Radyolojisi Doç. Dr. 1 Alanında Doçent olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi Ortodonti Prof. Dr. 2 Alanında Doçent veya 

Profesör olmak. 
Diş Hekimliği 

Fakültesi Ortodonti Doç. Dr. 2 Alanında Doçent olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi Pedodonti Doç. Dr. 1 Alanında Doçent olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Protetik Diş 
Tedavisi Prof. Dr. 1 Alanında Doçent veya 

Profesör olmak 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Protetik Diş 

Tedavisi Doç. Dr. 1 Alanında Doçent olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Restoratif Diş 
Tedavisi Prof. Dr. 1 Alanında Doçent veya 

Profesör olmak. 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Restoratif Diş 

Tedavisi Doç. Dr. 1 Alanında Doçent olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Prof. Dr. 1 Alanında Doçent veya 

Profesör olmak. 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Hemşirelik Prof. Dr. 1 Alanında Doçent veya 
Profesör olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Prof. Dr. 1* 

Alanında Doçent veya 
Profesör olmak, Hematoloji 
Yandal Uzmanlığı almış 
olmak. 
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BİRİM 

BÖLÜM/PROG./
ANABİLİM 

DALI UNVAN KADRO ÖZEL ŞARTLAR 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Prof. Dr. 1* 
Alanında Doçent veya 
Profesör olmak. 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Doç. Dr. 1* Alanında Doçent olmak. 

Tıp Fakültesi 
Kadın 

Hastalıkları ve 
Doğum 

Prof. Dr. 1** 
Alanında Doçent veya 
Profesör olmak. 

Tıp Fakültesi 
Kadın 

Hastalıkları ve 
Doğum 

Doç. Dr. 1* Alanında Doçent olmak. 

Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Prof. Dr. 1** 
Alanında Doçent veya 
Profesör olmak. 

Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Doç. Dr. 1** Alanında Doçent olmak. 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Turizm ve Otel 
İşletmeciliği 

(İng.) 
Prof. Dr. 1 

Turizm, İşletme, İktisat ve 
Sosyal Bilimlerin ilgili 
alanlarında Lisans/ 
Lisansüstü eğitim almış 
olmak; yabancı dilde 
eğitim veren bir 
üniversiteden mezun veya 
ÜDS/KPDS/YDS sınavın-
dan 80 ve üzeri puan 
almış olmak ve tercihen 
ikinci bir yabancı dile 
hakim olmak, turizm 
alanında İngilizce makale/ 
bildiri yazmış olmak, 
turizm sektöründe iş 
tecrübesine sahip olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Eğitim Yönetimi, 
Denetimi, Teftişi, 

Planlaması ve 
Ekonomisi 

Prof. Dr. 1 
Alanında Doçent veya 
Profesör olmak. 

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Prof. Dr. 1 
Alanında Doçent veya 
Profesör olmak. 

Sanat, Tasarım ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Sinema ve 
Televizyon 

Prof. Dr. 1 

Üniversitelerin Fotoğraf 
Anasanat dalında Yüksek 
Lisans eğitimini tamam-
lamış olmak veya 
Fotoğraf alanında Doçent-
liğini almış olmak. 

 
*Türkçe Tıp 
**İngilizce Tıp 6683/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 
1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar 
uygulanacaktır. 

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr 
adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, 
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi 
Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan 
dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile 
bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi 
Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

4 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih 
Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır. 

5 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan 
müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

ÜNVANI ========>> DOÇENT 
YRD. 
DOÇ. 

AÇIKLAMALAR BİRİMİ 
ANABİLİM 

DALI 
DRC. 
ADET 

DRC. 
ADET 

Eğitim 
Fakültesi 

Matematik 
Eğitimi  

1-1 

İlköğretim matematik öğretmenliği 
programında lisans ve doktorasını 
tamamlamış olmak. Matematik 
eğitiminde üstbilişsel stratejiler 
konusunda çalışmaları bulunmak 

İlahiyat 
Fakültesi 

Arap Dili ve 
Belagatı 

1-1 
 

  

İnsani ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Ortaçağ Tarihi 1-1 
 

Abbasiler dönemi ile ilgili çalışmaları 
bulunmak 

Alman Dili ve 
Edebiyatı  

1-1 İlgili alanda doktorasını yapmış olmak 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Donanımı 

1-1 
 

Bilgisayar ağları konusunda çalışmaları 
bulunmak 

Bilgisayar 
Yazılımı 

1-1 
 

Sistemlerin durum izlemesi konusunda 
çalışmaları bulunmak 

Teknoloji 
Fakültresi 

Konstrüksiyon 
ve İmalat 

1-1 
 

Makine Mühendisliği lisans mezunu 
olup Konstruksiyon ve İmalat bilim 
dalında doktorasını yapmış olmak 

Seramik 1-1 
 

Sürtünme kaynağı ve yüzey kaplamaları 
konusunda çalışmaları bulunmak 

Yazılım 
Mühendisliği 

1-1 
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ÜNVANI ========>> DOÇENT 
YRD. 
DOÇ. 

AÇIKLAMALAR BİRİMİ 
ANABİLİM 

DALI 
DRC. 
ADET 

DRC. 
ADET 

Teknik 
Bilimler 
MYO 

Elektronik 
Teknolojisi 
Programı 

1-1 
 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim 
alanında doçent olmak 

Tıp Fakültesi 

Çocuk 
Cerrahisi 

1-1 
 

  

Adli Tıp 
 

1-1 
Adli genetik ve moleküler incelemeler 
konusunda deneyimli olmak.  

Psikiyatri 
 

1-1 
AMATEM'de en az 1 yıl sorumlu 
olarak çalışmış olmak, Opiat bağımlılığı 
konusunda çalışmaları bulunmak 

TOPLAM   9 4   
 6703/1-1 —— • —— 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen 
Fakülte/Yüksekokulu ve Bölüme tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet 
vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu 
gösteren belge örneği (erkek adaylar için), Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik 
Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin Onaylı örneği (Profesör için), yayın listesi, 
bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan altı (6) 
takım dosya (Profesör için) / dört (4) takım dosya (Doçent için) ile Rektörlüğümüz İnsan 
Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 
İlk Başvuru Tarihi : 24.07.2017 
Son Başvuru Tarihi : 08.08.2017 
 

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 
Sosyal ve Beşeri 

Bilimler 
Fakültesi 

Sosyal Hizmet 
Bölümü 

Prof. Dr. 1 
Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalında 
doktora yapmış olmak, Sosyal Hizmet 
alanında Doçent olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Çocuk Gelişimi 
Bölümü 

Doç. Dr. 1 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında 
Doktora yapmış olmak. Erken 
çocukluk eğitiminde fen ve matematik 
eğitimi alanında çalışma yapmış 
olmak. 

 6640/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Diller Bölümü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


