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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiş ve (j) bendinin sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“1) Parselin alan veya cephe boyutları nedeniyle otoparkın, bu Yönetmelikte belirtilen
en az ölçülerdeki; park alanı, park etme düzeni, dönüş çapı, manevra alanı ve servis yolu alan-
larının, tamamen veya kısmen, bodrum katlarda veya parselinde karşılanamadığının veya oto-
park rampasının bu Yönetmeliğe göre en çok eğim kullanılmasına rağmen parsel sınırından
itibaren binanın derinliği boyunca ve buna ilave olarak derinliğe dik en fazla bir cephesi bo-
yunca sağlanamadığının bir teknik raporla idarece tespit edilmesi,”

“3) Arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı, yer altı su seviyesinin yüksekliği gibi ne-
denlerle, tüm teknik tedbirler alınmasına rağmen, bodrum kat yapılamadığının ve parselinde
otopark tesisinin mümkün olmadığının idarece tespit edilmesi,”

“6) Bitişik nizam parsellerde otopark ihtiyacının parselinde ve yapının ilk iki bodrum
katında karşılanamaması halinde karşılanamayan otopark alanı, talep edilmesi halinde otopark
bedeli alınmak suretiyle genel veya bölge otoparklarından karşılanır.”

“Bu tür eklenti otoparklarda, aynı bağımsız bölüme ait iki otopark yerinin arka arkaya park
düzeni şeklinde (birbirini engelleyebilecek şekilde)  birlikte düzenlenmesi halinde tek bir ma-
nevra alanı gösterilmesi yeterli kabul edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin so-
nuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tek bağımsız bölümlü (villa gibi) müstakil konut binalarında ön bahçeler, parsel sınırından 2
metre geri çekilmek kaydıyla açık otopark alanı olarak düzenlenebilir.”
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“d) Mevcut yapılarda parsel maliklerinin ilave otopark yapmak istediği durumlar ile
birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerine göre otopark ihtiyacını karşılayamadığı idarece tespit
edilen yeni yapılarda; ticari amaçla işletilmemek, 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alın-
mak, ayrıca değişiklikten etkilenen bağımsız bölüm malikinin muvafakati alınmak ve taşıyıcı
sistemi olumsuz etkilememek kaydıyla arka bahçede binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak,
arka bahçe mesafesi içinde zemin kat yüksekliğini aşmamak, arka bahçe mesafesi dışında bina
yüksekliğini aşmamak kaydıyla zemin üstü mekanik otoparklar ve/veya taşıt asansörü yapıla-
bilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“Alanı 120 m2 den küçük olup kat adedi 3 ve üzeri olan mevcut parsellerin otopark ihtiyacı,
talep edilmesi halinde otopark bedeli alınmak suretiyle genel veya bölge otoparklarından kar-
şılanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yapı kullanma izin belgeli olup inşaat alanı, emsali, bağımsız bölüm sayısı, kat sayısı artışı
ile kullanım amacı değişikliği olacak şekilde tadilat yapılacak yapılarda ise artış veya değişik-
liğe konu alan üzerinden artan otopark ihtiyacı, parselde ya da binada karşılanamaması halinde
otopark bedeli alınmak suretiyle genel veya bölge otoparklarından karşılanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“30/6/2019” ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Has-
taneler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “11/10/2011 tarihli ve
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine” ibaresi “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile 508 inci maddesine”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kadro talep tarihi itibarıyla aktif olarak faaliyet gösteren özel hastaneler, ruhsatlarında
yazılı uzman hekim kadrolarını aynı il sınırları içerisindeki özel bir hastaneye ve tıp merkezine
devredebilir veya karşılıklı olarak uzmanlık dalını değiştirebilirler. Bu şekilde kadro devri veya
değiştirilmesinde hastanenin toplam uzman hekim kadrosunun en fazla % 10’una kadar il içe-
risinde izin verilir. Toplam uzman hekim kadrosunun %10’unun üzerindeki devir ve becayiş
işlemleri Bakanlığın iznine tabidir. Hastanenin ve tıp merkezinin faaliyete devam etmesi için
zorunlu asgari uzman hekim kadroları ile özellikli ünite ve birimlerin asgari uzman hekim sa-
yılarının devrine izin verilmez. Kadro devri iş ve işlemleri Müdürlükçe Sağlık Kuruluşları Yö-
netim Sistemi (SKYS) üzerinden sonuçlandırılır ve Genel Müdürlüğe bildirilir. Özel hastane-
lerin ve tıp merkezlerinin bu fıkra kapsamında ruhsatlarına işlenen kadrolar tekrar bu fıkra kap-
samında işleme alınamaz. Kadro devri veya becayiş yapan özel hastane ve tıp merkezi kadro
devri veya becayiş yaptığı uzmanlık dalında kurumsal sözleşme ile hekim çalıştıramaz.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Yaş haddinden emekli olan hekimler ile bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce
emekli olanlardan yan dal uzmanlığı bulunan uzman hekimlerin çalışmak istedikleri özel has-
tanenin yan dal kadrosu bulunmaması veya mevcut yan dal kadrolarının dolu olması halinde
ana dalda çalışmalarına izin verilir.”
“Tabibin/uzmanın çalışma belgesinin Müdürlük onaylı örneğinin poliklinik odasında hastaların
rahatlıkla görebileceği bir yere asılması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde
yer alan “uyandırma,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bendin sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Uyandırma bölümü tam steril veya yarı steril alanda bulunabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Özel hastaneler tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun bir şekilde Bakanlıkça belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde merkezi sağlık veri sistemine aktarılır ve işlenir. Bakanlık tara-
fından kurulan kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas
olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Bu Yönetmeliğin 68 inci maddesinde belirlenen süreler sonunda ön izin ve ruhsat
belgesini alamayan,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 68 – Sağlık hizmetlerinin etkin ve kaliteli sunulması, mevcut kaynakların daha

verimli kullanılması amacıyla ruhsatlı hastanelere aşağıdaki hususlarda izin verilebilir: 
a) Özel hastaneler aynı il içerisinde veya başka bir ildeki 15/2/2008 tarihli ve 26788

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelikte yer alan planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşları ile birleşebilir.
Ancak, başka bir ildeki özel sağlık kuruluşuyla birleşme işlemleri Bakanlıkça yapılan planla-
malara uygun olması halinde yapılabilir. 

b) Özel hastaneler aynı il içerisinde veya başka bir ildeki özel hastane ile birleşebilir.
Ancak, başka bir ildeki özel hastaneyle birleşme işlemleri Bakanlıkça yapılan planlamalara
uygun olması halinde yapılabilir. Özel hastanelerin kendi aralarında birleşmeleri halinde ruh-
satlarında kayıtlı yatak sayıları ve kadro sayıları toplanarak birleştirilir. Birleşen hastanelerden
kapasitesi daha küçük olan hastanenin yatak sayısının 75 ve altı olması halinde yatak sayısının
%15’i; 75 yatak üzerinde olması halinde ise yatak sayısının %5’i oranında yatak ilave edilir.
Birleşen hastanelerden kapasitesi daha küçük olan hastanenin yatak sayısının %5’i oranında
uzman hekim kadrosu ilave edilir.

c) Özel hastaneler bulunduğu il içerisinde veya bulunduğu ilden başka bir ile taşınabilir.
Taşınmak isteyen özel hastaneler Bakanlığa başvurur. 

Bakanlık taşınma ve birleşme taleplerini, planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmeti
sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile
uzman tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değer-
lendirir. Bakanlıkça başvuru uygun görülür ise birleşme veya taşınma işlemine izin verilir. 
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Birleşme ve/veya taşınma amacıyla başvuran özel hastaneler, taleplerinin uygun bu-
lunduğu tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde ön izin belgesi ve ön izin belgesinin alındığı
tarihten itibaren ise beş yıl içerisinde ruhsat belgesi alarak birleşme veya taşınma işlemlerini
sonuçlandırmak zorundadır. 

Özel hastane ile birleşme işlemi tamamlanan özel sağlık kuruluşlarının yeniden ayrıl-
masına izin verilmez. 

Birleşme veya taşınma talebinde bulunan özel sağlık kuruluşları bu işlemler tamam-
lanmadan yeni bir birleşme veya taşınma talebinde bulunamazlar. 

Bu madde kapsamında alınan ön izin belgesinin alındığı tarihten itibaren iki yıl içeri-
sinde ön izne esas adreste değişiklik yapılmak istenmesi halinde ek süre verilmeksizin ön izin
adres değişikliğine Bakanlıkça izin verilebilir.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Her
ne sebeple olursa olsun devir talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet göstermeyen özel has-
taneler devredilemez. Faaliyette olan hastanenin devri halinde;” ibaresi “Özel hastanelerin bu
Yönetmelik kapsamındaki kişilere devri halinde;” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağı-
daki fıkra eklenmiştir. 

“Ruhsatı askıda olan özel hastanelerin ruhsatları askı süresince sadece bir kez devredi-
lebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (m) ve (o)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendinin 5 inci alt bendindeki “diğer özel hastane
veya tıp merkezlerinde” ibaresi “bir özel hastane veya tıp merkezinde daha” şeklinde değişti-
rilmiş, (i), (p), (r) ve (s) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Özel hastanelerin hasta yatağı ve yoğun bakım yatak sayılarının artırılmasına, plan-
lama ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde
verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri, uzman tabip dağılımı ile özel hastane ve ildeki toplam
yatakların kullanım oranları dikkate alınarak Bakanlıkça uygun bulunması halinde izin verile-
bilir. Ancak yoğun bakım (erişkin, çocuk ve yenidoğan) yatak sayılarının toplamı toplam hasta
yatak sayısının %30’unu geçemez. Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış
olan veya ön izin ve ruhsatlandırma işlemleri devam eden özel hastanelerin yatak sayıları da
en geç iki yıl içerisinde bu maddeye uygun hale getirilir. Yoğun bakım yataklarının tescil iş-
lemlerinde yoğun bakımlarla ilgili Tebliğ hükümleri uygulanır.”

“m) Özel hastaneler Bakanlığın izni ile planlama kapsamındaki ünite ve merkezleri
ilgili mevzuatına uygun olmak kaydıyla başka özel hastaneye devredebilir. Ancak, il dışına ve
birden fazla sağlık hizmet bölgesi olan illerde bölge dışına ünite ve merkez devri, Bakanlık
planlamalarına uygun bulunması halinde yapılabilir. Planlama kapsamındaki ünite ve merkez-
lerin devrinde, devre konu edilen ünite ve merkezlerin Bakanlıkça belirlenen asgari tıbbi ci-
hazları ve asgari uzman hekim kadroları birlikte devredilir. Devreden özel hastane bünyesinde
kalan tıbbi cihaz ve uzman hekim kadroları bu hastaneye ünite ve merkez kurma hakkı vermez.
Devir işlemi gerçekleştikten sonra devreden hastanenin faaliyet izin belgesinden özellikli ünite
ve merkezler çıkarılır. Bu fıkra kapsamında özel hastaneye devredilen ünite ve merkezler başka
bir özel hastaneye devredilemez. Devir alınan planlama kapsamındaki ünite ve merkezler en
geç 2 yıl içerisinde faaliyete başlamak zorundadır.”

“o) Vakıf üniversitesi kadrosunda bulunan tıp ve diş hekimliği fakülteleri öğretim üye-
lerinin üniversite hastanesi ve işbirliği yapılan özel hastane dışında görev alması, 1219 sayılı
Kanunun 12 nci maddesi ve 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerine tabidir. Ancak
kurumsal sözleşme ve bu maddede düzenlenen istisnai çalışma halleri hariç hangi usulle olursa
olsun özel hastaneler ruhsatlarında belirtilen uzman hekim kadrosu dışında uzman hekim ça-
lıştıramaz.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Vakıf üniversitelerine ait hastaneler ve vakıf üniversiteleri ile özel hastane işbirliği
EK MADDE 8 – Vakıf üniversitelerine ait hastaneler ilgili mevzuattan kaynaklanan

muafiyetleri saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelikte öngörülen planlama, ön izin ve ruhsatlan-
dırma şartları ile sağlık insan gücü kriterlerine, bina, fizik yapı, tesis, tıbbi donanım ve hizmet
standartlarına uyar.

Vakıf üniversitelerine ait hastanelerin ruhsatları üniversitenin adıyla düzenlenir ve has-
tane yalnızca üniversite tarafından işletilir. Hastane ruhsatında yazılı isim dışında isim kulla-
nılamaz. Laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri dışında tüm tıbbi hizmet birimlerinin ruhsat
sahibi üniversite tarafından işletilmesi zorunludur. İşletme hakkının kısmen veya tamamen ger-
çek veya tüzel kişilere hiçbir şekilde devri mümkün değildir. Bu maddenin yürürlüğü girdiği
tarihten önce Bakanlıkça vakıf üniversitelerine verilmiş hastane ön izinleri bir kereye mahsus
olmak üzere ön izne esas projelerindeki kapasiteleriyle sınırlı olmak ve 68 inci maddede ön-
görülen sürelerde ruhsatname alınmak kaydıyla devredilebilir.

Tıp ve diş hekimliğinde lisans eğitimi, tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi
ile araştırma faaliyetleri için yeterli kapasite ve eğitim altyapısı bulunan özel hastaneler; tıp
ve/veya diş hekimliği fakültesi bulunan ancak hastanesi bulunmayan veya hastanesinde yeterli
kapasite ve eğitim altyapısı bulunmayan vakıf üniversiteleri ile bütçeleri ayrı olmak şartıyla
işbirliği yapabilir. 

Vakıf üniversiteleri ile işbirliği yapan özel hastanelere üniversiteden görevlendirilecek
doçent ve profesör unvanlı öğretim üyeleri için hastanenin ruhsatında kayıtlı mevcut uzman
hekim kadroları kullanılmak zorundadır.  Hastane uzman hekim kadrosunun YÖK tarafından
belirlenen asgari eğitim standardı için yetersiz olması halinde hastane, kendi kadrosunda bu-
lunan başka bir uzmanlık dalı kadrosunu Bakanlık ile becayiş yoluyla değiştirerek asgari eğitim
standardını sağlayabilir. İşbirliği protokolü kapsamında hastaneye planlamadan istisna uzman
hekim kadrosu, tıbbi hizmet birimi ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz verilmez. Bu fıkranın
yürürlüğe girdiği tarihten önce vakıf üniversitesi ile işbirliği protokolü bulunan hastanelere
Bakanlıkça planlamadan istisna olarak verilmiş bulunan uzman hekim kadroları ve uzmanlık
dallarının gerektirdiği tıbbi hizmet birimleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar protokol
süresinin bitiş tarihinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Ancak,
protokolün bitmesine iki yıldan az süre kalmış hastanelerin iptal işlemleri bu Yönetmeliğin ya-
yımlandığı tarihten itibaren ikinci yılın sonunda uygulanır.

Vakıf üniversiteleri kadrolarında bulunan öğretim üyesi tabip, diş tabibi ve tıpta uz-
manlık mevzuatına göre uzman olanlar tıp fakültesi/diş hekimliği fakültesinin bulunduğu il dı-
şındaki özel hastanelerde çalışamaz. Bu fıkranın hükümlerine aykırı olarak çalışan öğretim
üyelerinin görevlendirmeleri 31/12/2019 tarihinde sonlandırılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin mülga dördüncü fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce bu madde kapsamında Bakanlıktan ön izin
almış özel hastanelerden beş yıllık ruhsatlandırma süresi sonunda ruhsat işlemlerini tamamla-
yamayanlara, bir kereye mahsus olmak üzere 11/7/2024 tarihine kadar ruhsatlandırma işlem-
lerini tamamlamak amacıyla ek süre verilebilir.” 

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlı Li-

sansüstü Eğitim Enstitüsünde örgün eğitim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen lisansüstü
eğitim-öğretim (tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları) ile bi-
limsel araştırma programlarının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenler. 

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Takvim: Senato tarafından belirlenmiş ilgili akademik takvim yılı/yarıyı-

lını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı: Enstitü nezdinde anabilim/anasanat dalı olarak

nitelendirilen akademik birimini,
d) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Anabilim/anasanat dalı kurulu öğretim üyelerinin

ve öğretim görevlilerinin tamamını; Anabilim/anasanat dalının birden fazla bilim/sanat dalından
oluştuğu hallerde anabilim/anasanat dalı kurulu, bilim/sanat dalı başkanlarını,

e) Azamî süre: Bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl olarak belirlenen
son süreyi,

f) Bilim/Sanat dalı: Enstitü nezdinde anabilim/anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araş-
tırma ve uygulama yapan birimini,

g) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü eğitim ve öğretimde uygulanan bilimsel/sanatsal ha-
zırlık programını,

ğ) Bitirme (Dönem) projesi: Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için hazır-
lanması gereken bilimsel araştırma raporunu,  

h) Bütünleşik doktora: Lisans derecesi ile kabul edilen doktora programını,
ı) Enstitü: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
i) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü bün-

yesindeki anabilim/ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu, 
j) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında; müdür yardımcıları, mü-

dür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulunun üç yıl için seçtiği üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

k) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel
kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi, 

l) Kayıt yenileme: Katkı payına tâbi olan öğrencilerin katkı payının yatırılması, ders
seçimi ve öğrenci onayını; katkı payına tâbi olmayan öğrencilerin ise ders seçimi ve öğrenci
onayını kapsayan işlemler bütününü,
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m) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan ve ücreti üniver-
site Senatosu tarafından belirlenen öğretim programını,

n) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli, internet aracı-
lığıyla gerçekleştirilen lisansüstü öğretim programını,

o) Misafir öğrenci: Belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen bir lisans veya lisansüstü
programına kayıtlı öğrenciyi, 

ö) Normal süre: Bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl olarak öngörülen
süreyi,

p) Ortak lisansüstü program: Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği içinde
yürütülen lisansüstü programını,

r) Özel öğrenci: Belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen bir lisans veya lisansüstü
program mezunu öğrenciyi,

s) Tez çalışması dersi: Tez danışmanı tarafından açılan ve tez çalışmasının bilimsel/sa-
natsal ilkelere uygun şekilde yürütülerek akademik yazım kurallarına uygun biçimde hazırlan-
masını sağlamayı amaçlayan dersini, 

ş) Tez danışmanı: Enstitü bünyesindeki programlarda kayıtlı öğrencilerin bilimsel/sa-
natsal faaliyetlerine rehberlik etmesi için atanan öğretim üyelerini,

t) Tez izleme komitesi: Doktora tez önerisini incelemek, değerlendirmek, tez çalışma-
larına rehberlik etmek ve çalışmaları yönlendirmek amacıyla biri tez danışmanı olmak üzere,
üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşturulan komiteyi,

u) Uzmanlık alan dersi: Danışmanlığı yapılan öğrenciyi teze yönlendirmek, tez konu-
sunda ve teze yönelik bilimsel/sanatsal faaliyetlerde uzmanlaştırmak amacıyla danışman tara-
fından açılan ve öğrencinin mezuniyetine kadar kesintisiz süren dersini,

ü) Yabancı dil: Üniversitelerarası Kurulca doçentlik başvurusunda kabul edilen ve başarı
düzeyi mevzuata göre belgelenen dilleri, 

v) Yarıyıl: Bir eğitim öğretim yılında, yarıyıl sonu sınav günleri hariç olmak üzere asgari
14 haftalık çalışma dönemini kapsayan ve Senato tarafından belirlenip onaylanan akademik
takvime göre bir sonraki yarıyıl derslerinin başladığı tarihte sona eren eğitim süresini,

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim - Öğretime İlişkin Genel Esaslar
Eğitim - öğretim dili
MADDE 4 – (1) Enstitü bünyesinde yürütülen programların dili Türkçedir. 23/3/2016

tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte
belirtilen şartlara uygun olması halinde, belli bir programda ders, uygulama ve sınavlar yabancı
dilde yapılabilir. 

Program ve yeni ders açılması
MADDE 5 – (1) Enstitü bünyesinde bir lisansüstü programın açılması, Yükseköğretim

Kurulunun belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütleri ile 3/3/1983 tarihli ve 17976
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İş-
leyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ilgili ana bilim/anasanat dalı kurulunun kararı, ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının enstitüye teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, senatonun
kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile olur.

(2) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.  İkin-
ci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde tezli veya tezsiz yük-
sek lisans programı açılabilir ancak ikinci öğretimde doktora/sanatta yeterlik programı açılmaz.
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(3) Lisansüstü programlar, mevzuatta öngörülen usulle yurt içindeki ve yurt dışındaki
diğer yükseköğretim kurumlarıyla birlikte açılabilir. Yurt dışı ortak lisansüstü programların
açılabilmesi için Yükseköğretim Kurulunun onayı gerekir. Bu programların uygulama usul ve
esasları senato tarafından belirlenir.

(4) Enstitü bünyesinde disiplinlerarası anabilim/anasanat dalları kurulabilir. Kurulacak
yeni anabilim/anasanat dalı başkanı, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır. Bu atama
kararı Rektörlüğe bildirilir.

(5) Bir anabilim/anasanat dalında açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek
öğretim üyesi, dersin içeriği ve gerekçesini içeren dilekçeyle anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğına müracaat eder. Ders, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü kurulunun onayı
ile açılır. 

(6) Enstitünün yüksek lisans ve doktora programlarında, lisans programlarında yer alan
derslerle aynı isim veya içerikte ders açılamaz.

(7) Anabilim/anasanat dalında bir yarıyılda açılacak derslerin belirlenmesi ve dersi ve-
recek öğretim üyelerinin görevlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli teklifi ve
enstitü kurulunun onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri de ders
vermek üzere görevlendirilebilir.     

(8) Aynı anda birden fazla tezli lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edi-
lemez.

Kontenjan, başvuru ilânı, öğrenci kabulü ve kayıt
MADDE 6 – (1) Her lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları,

anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Her
dönem için yeni öğrenci kontenjanları anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyelerinin ders ve
danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Lisansüstü programlara başvuru, enstitü tarafından ilân edilen şekilde ve belirlenen
takvime uygun olarak yapılır. Lisansüstü programlara yatay geçiş, özel öğrencilik ve misafir
öğrencilik başvuruları da takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. 

(3) Başvuruya ve öğrenci kabulüne ilişkin şartlar ve istenen belgeler enstitünün internet
sayfasından duyurulur.

(4) Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan aday, en fazla iki programa
başvurabilir, her iki programın sınavından başarılı olsa dahi ancak bir programa kayıt yaptıra-
bilir. 

(5) Lisansüstü programlara başvuruda tüm sorumluluk adayların kendilerine aittir.  Ger-
çeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilir.  

(6) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların listesi kesinleştikten sonra asıl ve
yedek olarak enstitü tarafından ilân edilir. Kesin kayıt işlemleri enstitü tarafından duyurulan
süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Süresi içerisinde gerekli evrakı
teslim ederek kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Bu adayın yerine yedek
listedeki adaylar sırasıyla ilan edilerek kabul edilir. İlanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri
takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

Öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için aday-

ların lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da ta-
nınan lisans derecesine sahip olması gerekir. 
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(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans başvurularında, ALES’ten ilgili program için aranan
puan türünden alınan asgari 55 puana veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul
edilen sınavlardan alınan eşdeğer puana ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından
alınan asgari 50 puana sahip olmak gerekir. ALES ve yabancı dil puanı, ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulu kararı ile artırılabilir. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat
Tasarım Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarının enstitü bünyesindeki
anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların, yüksek lisans diplomasına veya
Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan yüksek lisans derecesine,
4,00 üzerinden en az 3,00 yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına, ALES’ten ilgili program
için aranan puan türünden alınan asgari 55 puana ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil
sınavından alınan asgari 55 puana sahip olmaları gerekir. Yabancı dilde yürütülen doktora prog-
ramlarına öğrenci kabulü için, adayların ilgili programın eğitim-öğretim diliyle yürütülen tezli
yüksek lisans programından mezun olmaları ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sına-
vından asgari 75 puan almış olmaları zorunludur.

(4) Bütünleşik doktora programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına
veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan lisans derecesine,
4,00 üzerinden en az 3,50 lisans mezuniyet not ortalamasına, ALES’ten ilgili program için ara-
nan puan türünden alınan asgari 80 puana ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavın-
dan alınan asgari 75 puana sahip olmaları gerekir.

(5) Güzel Sanatlar Fakültesinin, Sanat Tasarım Fakültesinin ve Türk Müziği Devlet
Konservatuvarının enstitü bünyesindeki ana bilim dallarında doktora programına öğrenci ka-
bulünde ana bilim dalı kurulunun teklifi ve Enstitü kurulunun onayı ile ALES puanı aranabilir. 

(6) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans diplomasına
veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan yüksek lisans de-
recesine, 4,00 üzerinden en az 3,00 yüksek lisans not ortalamasına ve ALES’ten sözel puan tü-
ründe alınan asgari 55 puana sahip olmaları gerekir.

(7) Bütünleşik sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların lisans dip-
lomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan lisans de-
recesine, 4,00 üzerinden en az 3,50 lisans mezuniyet not ortalamasına, ALES’ten sözel puan
türünde alınan asgari 80 puana veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş
olan sınavlardan eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. 

(8) Tezli yüksek lisans sonrası başvurularda son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil
sınavından 55 ve üzeri, bütünleşik sanatta yeterlik programı için başvurularda ise asgari 75 ve
üzeri puan alınması zorunludur. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların,
uluslararası iş birliği yapılan üniversitelerden kabul edilmesi durumunda ilgili eğitim-öğretim
dilinde yabancı dil sınavından asgari 75 puan alması zorunludur.

(9) Öğrenci kabulünde, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü kurulu
kararıyla özel şartlar ve/veya bu Yönetmelikte öngörülen asgari şartlar dışında başka bazı esas-
lar da belirlenebilir.

(10) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler üniversite tarafından duyurulur.
Lisansüstü programlarına başvurular, enstitü Müdürlüğünce belirlenen yöntemle yapılır. Aday,
kesin kayıt için istenen belgeleri süresi içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.

(11) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul şartları, ilgili
anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir.
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(12) Tezli yüksek lisans programlarına giriş sınavı, üç asıl iki yedek üye; doktora prog-
ramlarına giriş sınavı beş asıl iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yazılı olarak yapılır.  İlgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ayrıca mülakat
ve/veya portfolyo incelemesi de yapılabilir. 

(13) Giriş sınavı jürileri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerdiği on öğretim
üyesi arasından enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. İlgili anabilim/anasanat dalında ye-
terli sayıda öğretim üyesi bulunmaması halinde on kişilik jüri önerisi şartı aranmaz. 

Giriş sınavına çağrı ve başarı puanı
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuranlar; 
a) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuranlar için ALES veya

eşdeğer puanın %50’sinin, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’inin ve ya-
bancı dil puanının %25’inin toplamı, 

b) ALES şartı aranmayan anabilim/anasanat dallarında ise lisans bitirme ortalamasının
%75’inin ve yabancı dil puanının %25’inin toplamı,

esas alınarak yapılacak sıralamaya göre giriş sınavına çağrılır.   
(2) Programlara başvuran adayların giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın

%50’sinin, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’unun, yabancı dil puanının
%10’unun ve yapılacak giriş sınavı puanının %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. ALES
şartı aranmayan tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; lisans
mezuniyet not ortalamasının %50’sinin, yabancı dil puanının %10’unun ve yapılacak giriş sı-
navı puanının %40’ının toplamı alınarak hesaplanır. Hesaplanan puanlar yüksekten başlayarak
sıralanır. Giriş sınavına çağrı puanı 60’ın altında olanlar ile giriş sınavı başarı puanı 50’nin al-
tında olan adaylar başarısız sayılır. 

(3) Tezsiz yüksek lisans programına başvuranlar arasında, giriş başarı puanı; ALES
veya eşdeğer puanın %50’sinin, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’inin ve yabancı dil
puanının %25’inin toplamı esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamaya göre, ilan edilmiş kon-
tenjan kadar kesin kayıt alınır. Giriş sınavına çağrı puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız
sayılır. 

(4) Giriş sınavına çağrı veya başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla; ALES şartı
arananlarda ALES, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek
olan adaya öncelik verilir. Giriş sınavına girmeyen adaylar, değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar,
Enstitü tarafından ilân edilir.

Özel öğrenci ve misafir öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bir lisans veya lisansüstü programı mezunu veya lisansüstü program

öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak veya öğrenim görmek isteyenler, bu amaçla
özel öğrencilik veya misafir öğrencilik için başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahipleri, dersi
verecek öğretim üyesinin kabulü,  anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü yöne-
tim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel/misafir öğrenci olarak kabul edilebilir.  

(2) Özel öğrencilerin kabulünde programa başvuru şartları aranmaz ve giriş sınavı ya-
pılmaz. Misafir öğrenciler, kayıt oldukları programın yürütüldüğü enstitünün yönetim kurulu
kararı ve onayı ile öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel/misafir öğrenciler, toplamda iki yarıyılı
geçmemek üzere her yarıyılda en fazla iki ders alabilirler. Bu öğrenciler, kayıtlı öğrenciler gibi
dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek
zorundadır.

(3) Bilimsel hazırlık dönemindeki öğrenciler, kayıtlı oldukları programlarda özel/mi-
safir öğrenci olarak ders alamaz.
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(4) Özel/misafir öğrencilere, talepleri halinde, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir
belge verilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

(5) Özel öğrenciler, ders almak için üniversite yönetim kurulunca önerilen ve Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından onaylanan öğrenim ücretini öder.

(6) Özel/misafir öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.

Yatay geçişle öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yurt içindeki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul

edilen veya tanınan yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programlarda ka-
yıtlı ve asgari bir yarıyılını başarıyla tamamlamış öğrenciler, talepleri halinde, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, enstitü bün-
yesinde yürütülen aynı anabilim/anasanat dalı programına, program kontenjanının %10’unu
geçmemek kaydıyla yatay geçiş yapabilirler. Kontenjanı on kişinin altında olan programlara
ancak bir öğrenci yatay geçiş yapabilir. Araştırma görevlisi kadrosunda bulunan öğrencilerin
yatay geçişlerinde kontenjan şartı aranmaz.

(2) Yatay geçiş için başvuran adayın, bu Yönetmeliğin ilgili maddesindeki asgari baş-
vuru koşullarını ve başvurduğu dönemde ilgili program için aranan giriş sınavına çağrı taban
puanını sağlamış olması gerekir.

(3) Erasmus, Farabi ve Mevlâna gibi değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili
mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği

kabul edilen veya tanınan lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve enstitü
yönetim kurulunun ilgili program için belirlediği şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığın görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen
kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilirler. 

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularında, bütünleşik doktoraya ve yüksek lisansa
girecekler için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not döküm-
lerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini, ayrıca lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe
bilgisinin olduğunu gösteren, üniversitelerin Türkçe öğrenim, uygulama ve araştırma merkez-
lerinden asgari C1 düzeyinde alınan bir belgeyi enstitüye sunmaları zorunludur. Lisans/tezli
yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerden ve ya-
bancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlilik belgesi istenmez.
Yabancı dilde verilen lisansüstü eğitim programlarına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler,
başvurdukları programın dil yeterliliğini sağlarlar. 

(3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği
Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalara istinaden gelen yabancı
uyruklu hükümet burslusu öğrenciler, lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin hüküm-
lere bakılmaksızın programa kabul edilirler. Diğer yabancı uyruklu öğrenciler için birinci ve
ikinci hükümleri uygulanır. 

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 12 – (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 kabul edildikleri yüksek-
öğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora
programı öğrencileri için eksikliklerini gidermek amacıyla anabilim/anasanat dalı kurulu ka-
rarıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 
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(2) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, azami altı ders olmak üzere,
ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilir. Bilimsel hazırlık dersleri; yüksek lisans
için lisans, doktora programı için yüksek lisans derslerinden oluşur. 

(3) Uzaktan öğretim ve tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulan-
maz.

(4) Bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen
derslerin yerine sayılamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programındaki derslere ilişkin devam, sınavlar, ders notları, ders
tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda, öğrencinin ders aldığı programın ilgili mevzuat hü-
kümleri geçerlidir. Öğrencinin bilimsel hazırlık programından aldığı dersten başarılı sayılması
için doktora bilimsel hazırlık için CC alması, yüksek lisans bilimsel hazırlık için lisans prog-
ramındaki ders geçme şartını yerine getirmesi gerekir. Bilimsel hazırlık dersleri, not dökümü
belgesinde görünür; ancak lisansüstü not ortalamasında hesaba katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına tabi tutulan bir öğrenci, bu kapsamda aldığı derslerin
tümünden başarılı olmadıkça kaydolduğu lisansüstü programda derse başlayamaz.

(7) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en fazla iki yarıyılıdır. Bu süre, ma-
zeretine binaen izinli sayıldığı süreler dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan
öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen
tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı için belirlenen normal ve azami sü-
relerin hesabında dikkate alınmaz. 

Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar ile hâlihazırda kayıtlı

olan öğrenciler, normal eğitim sürelerini aşmaları durumunda, güz ve bahar yarıyılları başında
ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yü-
kümlüdürler. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri enstitü
yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik
haklarından yararlanamaz.

Kayıt işlemleri 
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında ve akademik takvimde

belirtilen tarihlerde; 
a) Tezsiz veya tezli ikinci öğretim programlarında ikinci öğretim ücretini, 
b) Uzaktan öğretim programında Senato tarafından belirlenen ders ücretini, 
c) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında kayıtlı olup normal

sürelerini aşmaları halinde katkı payını,
ç) Enstitünün ikinci bir programına kayıtlı olmaları durumunda katkı payını,
ödemekle ve Enstitü Müdürlüğü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine

getirmekle yükümlüdür.
(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, kayıtlı oldukları tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sa-

natta yeterlik ya da uzaktan öğretim programlarına ait Senato tarafından belirlenen ücretleri
ödemekle ve Enstitü Müdürlüğü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle
yükümlüdürler.

(3) Katkı payı, ders ücreti, ikinci öğretim ve benzeri ücretlerini ödemeyenlerin kaydı
yenilenmez; kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez ve
bu kişiler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Enstitü; anabilim/anasanat dalı kurulunun kararıyla verilecek derslerin içeriklerini,
değerlendirme yöntemini, öğrenme çıktılarını ve başarı ölçütleri ile beraber ders kataloğunu
AHBVÜ Bilgi Paketinde yayımlar. Gerekli güncellemeler, her dönem dersi veren öğretim üyesi
tarafından yapılır.
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(5) Anabilim/anasanat dalı kurullarından talep edilen bilgi ve belgelerin enstitüye za-
manında ulaştırılmaması halinde, ilgili durum için enstitü yönetim kurulu tarafından resen karar
alınır ve uygulanır.

(6) Bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenir. Bir derse, belirlenen sayının altında öğrencinin kayıt yaptırması halinde öğrenciler,
tercihleri dikkate alınarak, açılmış derslere yerleştirilebilirler. Bir dersi seçen öğrenci sayısının
on beşi geçmesi durumunda o ders için anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü
yönetim kurulunun onayıyla birden fazla şube açılabilir; gerekirse yeni şubelere o alanda yetkin
farklı öğretim üyeleri görevlendirilebilir.

(7) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından alınan lisansüstü dersler, enstitü yönetim kurulunun kararıyla, öğrencinin devam
etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

(8) Tez danışmanları, lisansüstü programlarda danışmanlığını yaptıkları her öğrenci
için uzmanlık alan dersi açar. Öğrenci, her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uz-
manlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim ku-
rulunun tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine, danışmanla ya da
enstitüyle ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve
yaz tatillerinde de devam eder.

(9) Öğrenci, danışmanının belirlenmesini takiben tez dönemi başlayana kadar geçen
dönemlerde, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini alır. Tez dönemine geçen öğ-
renci tez çalışması dersine kayıt olur ve bu ders, öğrenci mezun olana kadar devam eder. Bu
ders, otuz AKTS kredisinden oluşur.

Ders seçimi
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, ders seçimlerini

danışmanın onayıyla; henüz danışmanı atanmayan öğrenciler ise enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının onayıyla yaparlar.

Ders alma, alınan derslerin kabulü ve devam zorunluluğu
MADDE 16 – (1) Lisansüstü eğitim programlarında yer alan bilimsel araştırma tek-

nikleri ile araştırma ve yayın etiği ile ilgili bir dersle seminer dersi zorunlu, diğer dersler seç-
melidir. Öğrenci, toplam AKTS kredisini tamamlamak için alması gereken dersleri danışma-
nıyla birlikte belirler.

(2) Öğrenci, tezli yüksek lisans programında en fazla iki dersi lisans öğrenimi sırasında
almamış olmak kaydıyla, lisans derslerinden seçebilir. Ayrıca, Üniversite içinde kendi programı
dışındaki bir programdan veya enstitüden danışmanın onayıyla; Üniversite dışında ise danış-
manın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararıyla, başka
bir dilde eğitim verilen programlar dâhil, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik için en çok
iki ders alabilir.

(3) Bir programa kayıt yaptıran öğrenci, daha önce başka bir lisansüstü programda ka-
yıtlıyken alıp başarılı olduğu dersleri üç yıl geçmemiş olmak kaydıyla anabilim/anasanat dalı
başkanlığının kabulü ve enstitü yönetim Kurulunun kararıyla saydırabilir. Doktora ve sanatta
yeterlik için saydırılabilecek ders, en fazla dörttür. Daha önce mezun olunmuş bir lisansüstü
programdan alınan dersler, kayıtlı olduğu programdan alınan derslere saydırılamaz.

(4) Öğrenci, Üniversiteden özel öğrenci olarak son üç yılda aldığı en fazla dört dersi
anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ile kayıt yaptırdığı programa saydırma talebinde
bulunabilir. Talep, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 
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(5) Disiplinlerarası programlarda, ikinci fıkraya uygun olarak öğrenciye, kayıtlı olduğu
program dışından yüksek lisans ve doktora için en çok iki ders, bütünleşik doktora için ise en
çok dört ders aldırılabilir.

(6) Lisansüstü programlarda, saydırılacak ve başka programlardan alınacak derslerin
toplamı, hiçbir şekilde dördü; bütünleşik programlarda ise sekizi geçemez.

(7) Doktora programına kaydolanlar, yüksek lisansta alıp başarmış olmaları halinde,
bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği ile ilgili dersi yeniden almazlar. Aynı enstitü içinde
farklı anabilim/anasanat dallarından en fazla iki ders alınabilir. 

(8) Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorun-
dadır. Öğrencilerin devam durumları, dersin öğretim üyesi tarafından izlenir.

Mazeret izni ve kayıt dondurma
MADDE 17 – (1) Askerlik, tutukluluk, yurt dışı eğitim, sağlık kurulu raporu ile belge-

lenen uzun süreli hastalık veya enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer
sebeplerle verilecek izinler, öğrencilerin azami sürelerine eklenir. Eklenecek bu süre, öğrenim
süresi boyunca bir yarıyılı geçemez.

(2) Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren en geç yedi gün içinde belgeleriyle birlikte
Enstitüye başvurur. Mazeretin geçerliliğine, enstitü yönetim kurulu karar verir. 

(3) Mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, dersin öğretim üyesi tara-
fından akademik takvimde belirtilen mazeret ara sınavına alınırlar. Dönem sonu sınavı için
mazeret sınavı yapılmaz.

(4) Öğrenci, birinci fıkrada yer alan mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma talebinde
bulunabilir. Kayıt dondurma süresi, azamî olarak bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek
lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. 

(5) Yukarıda belirtilen hâller dışında, kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıl ders se-
çemezler; yeterlik/tez aşamasında olanlar, danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi ta-
rafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen sü-
reler, öğrenim süresine dâhil edilir.

Ders dönemi sınavları, değerlendirme ve sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, ara sınav veya dönem içi çalışmaları ve

dönem sonu sınavı ya da dönem sonu proje çalışması ile değerlendirilir. Sınavlar, Üniversite
akademik takvimine uygun olarak dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılır. Sınav evrakı,
dersin öğretim üyesi tarafından her dönemin sonunda enstitüye teslim edilir. 

(2) Öğrenci, başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir ya da yerine başka bir ders
seçebilir. Zorunlu dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar alır. Öğrenci, ağırlıklı genel
not ortalamasını yükseltmek için başarılı olduğu dersleri de kayıt yenileme şartıyla tekrarlaya-
bilir. Bu durumda öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

(3) Ara sınavlar veya dönem içi çalışmalar ile dönem sonu sınavı veya dönem sonu
proje çalışmaları, 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notunun hesaplanma-
sında dönem içi (ara) ve dönem sonu değerlendirme notunun ağırlığı, ara sınav için %50, dönem
sonu sınavı için %50’dir. Ara sınavlara veya dönem içi çalışmalara katılmayan bir öğrenci, dö-
nem sonu sınavına giremez. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta
başarı harf notu asgari CC; doktora, bütünleşik doktora ve sanatta yeterlikte başarı harf notu
asgari CB olmak zorundadır. Uzaktan öğretimde, gözetimsiz yapılan ölçme, değerlendirme et-
kinliklerinin genel başarıya etkisi %20'den fazla olamaz.
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(4) Kredili bir dersin başarı harf notu, dersi veren öğretim üyesi tarafından takdir edilir.
Başarı harf notuna karşılık gelen katsayılar aşağıdaki gibidir:

BAŞARI NOTU KATSAYI PUANI
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
DC 1,50 65-69
DD 1,00 60-64
FD 0,50 50-59
FF 0,00 0-49

(5) Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki
harfler kullanılır:

a) BL: Başarılı.
b) BZ: Başarısız. 
c) DZ: Devamsız.
ç) GR: Girmedi.
(6) Ağırlıklı genel not ortalaması, her ders için elde edilen ağırlık puanlarının topla-

mından oluşur. Bir dersin ağırlık puanı, dersten elde edilen başarı notunun o dersin AKTS kre-
disiyle çarpılması ve elde edilen sonucun, başarılı olunan derslerin toplam AKTS kredisine bö-
lünmesiyle elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülerek yuvarla-
nır. 

(7) Sınavlara katılmayan öğrenciye Girmedi (GR) notu verilir ve dersin başarı harf notu
(FF) olarak işlem görür. Bütün notlar, öğrenci durum belgesine geçirilir. Uzmanlık alan dersi,
seminer dersi, bitirme projesi ve tez çalışması gibi dersler Başarılı (BL) ya da Başarısız (BZ)
olarak değerlendirilir. (BL) ve (BZ) notları genel not ortalamasına katılmaz.

(8) Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta
yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını
sağlayamamış olan öğrenciler, yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar. 

(9) Derse devam yükümlülüğünü ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine ge-
tirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenci, Devamsız (DZ) sa-
yılır. 

(10) Öğrenci kabulüne, ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçlarına, başarılı/başarısız
değerlendirmelerine maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuç-
larının öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmesini izleyen en geç yedi gün içinde Enstitü Müdür-
lüğüne yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar, dikkate alınmaz. Sınav kâğıtla-
rında veya sınav not çizelgelerinde maddi hata tespit edildiği takdirde hata, enstitü yönetim
kurulu tarafından, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim üyesinin de görüşü alınarak düzeltilir. 

(11) Uzaktan öğretim programları ile ilgili eğitim-öğretim esasları, bu Yönetmelikte
öngörülen özel düzenlemeler dışında tezsiz yüksek lisans programlarının esaslarına tabidir. 

Tez savunma jürisi
MADDE 19 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans tez savunma jürisi; biri öğrencinin tez danışmanı, asgari biri başka bir

yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. 
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b) Doktora tez savunma jürisi; asgari ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden olu-
şur. Tez izleme komitesi asıl üyeleri, doktora tez savunma jürisinin doğal üyesidir. 

c) Sanatta yeterlik tez savunma jürisi; asgari ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere beş asıl ve asgari biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek
üyeden oluşur. 

ç) İkinci danışmanı olan doktora/sanatta yeterlik tez savunma jürisinde, ikinci danışman
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

d) Jüriler, danışmanın uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak önereceği kendisi
dahil beş öğretim üyesi ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önereceği danışmanın
önerisinden farklı beş öğretim üyesi olmak üzere toplam on üye arasından enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla belirlenir. Tez izleme komitesi üyeleri doktora tez savunma jürisi önerileri ara-
sında yer almak zorundadır. 

e) Tez yazım yönergesine uygun olarak yazılmayan tezlerin, enstitü yönetim kurulu ta-
rafından savunma jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı
MADDE 20 – (1) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) Enstitü, intihal yazılım programından alınan raporla birlikte tezleri danışman ve jüri

üyelerine gönderir.
b) Jüri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren en erken on ve her hâlükârda otuz gün

içinde öğrenciyi tez savunmasına alır. 
c) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, mazeretlerini enstitüye yazılı olarak

bildirir. 
ç) Tez savunma sınavı tarihi, danışman tarafından belirlenerek enstitüye bildirilir. Sınav,

enstitü tarafından belirlenerek ilan edilen salonda ve tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sı-
nav tarihi ve salonu bildirilmeden yapılan veya enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda
yapılmayan sınav, geçersiz sayılarak tekrarlanır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu iz-
leyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru so-
rabilir. 

d) Jüri üyeleri, akademik kıyafetlerini giymiş olarak en kıdemli üye başkanlığında top-
lanır. Tez savunma sınavı başkan tarafından yönetilir. 

e) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başa-
rılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Karar, salt çoğunlukla alınır. Bu karar, da-
nışman öğretim üyesi tarafından jüri değerlendirme rapor formları ve tez savunma tutanağı ile
birlikte tez savunma sınavının bitiminde enstitüye teslim edilir.

f) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 
g) Düzeltme kararı verilmesi halinde, yüksek lisans programlarında öğrenciye savunma

tarihi itibariyle asgari bir, azami üç ay, doktora ve sanatta yeterlilik programları için asgari üç
ay, azami altı aylık süre tanınır. Düzeltme süresi sonunda öğrenci, birinci fıkranın (b) bendi
hükmüne göre tezini enstitüye teslim eder ve aynı jüri önünde yeniden savunur. 

ğ) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
ya da tez savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

h) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde ders, kredi yükü, proje yazımı
ve benzeri gereklerini yerine getirmesi kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.  

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 21 – (1) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi durumunda Üniversite

ile ilişiği kesilir. Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenci, ilişik kesme formu ve öğrenci kimliği
ile birlikte enstitüye başvurur. Yapılan başvurular enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağ-
lanır.
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(2) Eğitim-öğretim başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen ve-
ya mezun olan öğrencilerin, o yarıyıl için yatırmış olduğu öğrenci katkı payı veya öğrenim üc-
reti iade edilmez.

(3) İlgili mevzuata göre disiplin cezası olarak Üniversiteden çıkarılma ile cezalandırılan
öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(4) Lisansüstü eğitimde azami süreler içinde eğitimini tamamlayamayan öğrencinin,
üniversite ile ilişiği kesilir. 

Diploma
MADDE 22 – (1) Lisansüstü programlarda tezi kabul edilen öğrenci, tez savunma sı-

navı tarihini takip eden bir ay içerisinde, tezinin iki adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kay-
dedilmiş kopyasını, Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen belgelerle birlikte enstitüye tes-
lim eder. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik de-
recesi almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay
uzatabilir. Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar
geçici mezuniyet belgesi/diploma alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azamî sü-
renin dolması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

(2) Derslerini ve dönem projesini azami süre içinde başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek
lisans öğrencisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak
kazanır ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

(3) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin tamamla-
mış olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış adı
bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları için
tezin, sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. 

(5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve
öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

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

(7) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar
geçici mezuniyet belgesi/diploma alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sü-
renin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir. 

Adres bildirme ve tebligat 
MADDE 23 – (1) Her öğrenci, kendileriyle iletişim kurulabilmesi için yerleşim adresini

veya henüz bir yerleşim yeri edinmemişse en son oturduğu yerin adresini ve sürekli kullandığı
elektronik posta adresini kayıt sırasında bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgiler, ÖİBS’ye kayde-
dilir ve öğrenci ile yapılacak iletişimde, ÖİBS’de kayıtlı yerleşim adresi ve elektronik posta
adresi esas alınır. Öğrenciler, öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı adres bilgilerinde meydana gelen
değişiklikleri bildirerek bilgilerinin güncellenmesini sağlamakla yükümlüdür. 

(2) Öğrenci, ilgili birim tarafından yapılan yazılı, görsel, işitsel bildirimler ve duyurular
ile Üniversite ve birimin resmî internet sitesinden yapılan bildirimleri ve duyuruları takip et-
mekle yükümlüdür.

(3) Öğrenciye aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılan bildirimler tebligat sayılır:
a) Öğrencinin, Üniversite ÖİBS’de kayıtlı yerleşim yeri adresine taahhütlü olarak ya-

pılan bildirimler,
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b) İlgili birim resmî elektronik posta adresinden, öğrencinin üniversite ÖİBS’de kayıtlı
elektronik posta adresine yapılan bildirimler,

c) Üniversitenin ve ilgili birimin resmî internet sitesinden aleni olarak yapılan bildi-
rimler ve duyurular,

ç) Üniversite ve ilgili birim ilan panolarına asılmak suretiyle duyurusu yapılan bildi-
rimler.

Disiplin
MADDE 24 – (1) Enstitüye kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğ-

retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenci,

bu süre içerisinde eğitim-öğretim ile sosyal faaliyetlere katılamaz ve üniversite tesislerine gi-
remez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri yapma ve çözüm
önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. Tezli yüksek lisans programları, ikinci öğretim
programı olarak da yürütülebilir.

Ders ve kredi yükü
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 60 AKTS kredisinden az olmamak

kaydıyla anabilim/anasanat dalı kurulunun öngördüğü seçimlik asgari yedi ders ile seminer
dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği ile
ilgili bir ders ve tez çalışmasıyla birlikte asgari 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, danış-
man atanmasını izleyen dönemde tez hazırlık dersine, derslerin başarıyla tamamlandığı dö-
nemden itibaren her yarıyıl tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır. 

(2) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler, lisansüstü eğitiminde ders
yüküne ve kredisine sayılmaz.

Tez aşamasına geçilmesi
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için

ağırlıklı genel not ortalaması 3,00’ten az olamaz.
Süre
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, öğrencinin ders alması gereken dönemden başlamak üzere, kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın dört yarıyıldır. Program, en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 3,00 not ortalamasını sağlayamayan, azami
süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanını belirleme, ortak danışman atama, danışman değişikliği
MADDE 29 – (1) Enstitü yönetim kurulu, kaydını yaptıran her öğrenciye bir danışman

atar. Bu danışmanın süresi öğrencinin ders dönemini tamamlamasıyla sona erer. Ders dönemini
başarı ile tamamlayan öğrencilere talepleri de göz önünde bulundurularak anabilim/anasanat
dalı başkanlıklarının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla üniversitenin tam zamanlı öğ-
retim üyeleri arasından yeni bir tez danışmanı atanır. Danışman atamada öğretim üyesinin uz-
manlık alanı ve danışmanlık yükü dikkate alınır.
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(2) Anabilim/anasanat dalında, çalışma konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim
üyesi bulunmadığı hallerde öğrencinin talebi ve anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararıyla üniversite içinde başka bir anabilim/anasanat dalından veya
başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. 

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışman gerektirdiği durumlarda, üniversite
kadrosundaki veya yurt içi/yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki bir öğretim üyesi
ikinci danışman olarak atanabilir. Bu atama danışmanın talebi ve anabilim/anasanat dalı
başkanlığının teklifi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır. 

(4) Danışmanın çekilme isteği veya öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli
talebi üzerine, mevcut danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak bi-
rinci fıkra hükmü çerçevesinde enstitü yönetim kurulunca yeni danışman atanır. 

(5) Yurt dışına uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı, altı ayın so-
nunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi halinde danışman değişikliği
altı aydan önce de yapılabilir.

(6)  Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları
dışında başka bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen, kadrosuyla bir başka yükseköğretim
kurumuna veya kamu kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer.
Ancak tezini bitirme aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın
birlikte talebi halinde danışmanlık görevi, enstitü yönetim kurulu kararıyla üç aya kadar uza-
tılabilir. 

(7) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurul-
larında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim
üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, talepleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam
eder.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, tez önerisi ve tez konusunun değiştirilmesi
MADDE 30 – (1) Öğrenci tez konusunu danışmanıyla belirleyerek ikinci yarıyılın so-

nuna kadar enstitüye önerir. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanının uygun gör-
düğü tez önerisini tez dönemine kaydolduğu tarihten itibaren üç ay içerisinde enstitüye teslim
eder.

(2) Öğrenci, tez konusunu danışman onaylı yeni tez öneri formunda belirtilen konuyla
değiştirebilir. Değişiklik, enstitü yönetim kurulu kararıyla gerçekleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 31 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanması için öğrencinin;
a) Tezi, tez yazım kılavuzuna uygun bir şekilde yazarak danışmanına sunması,
b) Tezi, savunulabilir olduğuna ilişkin danışman görüşüyle birlikte enstitüye teslim et-

mesi,
c) Tezi, jüri önünde sözlü şekilde savunarak başarılı bulunması,
gerekir.
Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş 
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğretime başlayan öğrenciler, aynı

Bilim/Sanat Dalında (Bilim/Sanat Dalı bulunmayan programlar için aynı anabilim/anasanat
dalında) olmak kaydıyla, adayın başvurusu üzerine ilgili başkanlığın teklifi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş, en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılabilir. Geçiş yapan öğrenci, tezsiz yüksek lisans programı
için gerekli AKTS kredisini azami süre içinde tamamlamak zorundadır. 

31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



(3) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş bir kez ya-
pılır ve geçiş yapan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilmez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programları, ikinci öğretim veya enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen
esaslara göre uzaktan eğitim olarak yürütülür. 

Ders ve AKTS kredi yükü
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 90 AKTS kredisinden az olmamak

kaydıyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngördüğü seçimlik asgari on ders ile bitirme
projesi dersinden oluşur. Bitirme projesi, intihal yazılım programı raporu alınarak proje danış-
manı gözetiminde enstitü tarafından belirlenen tarihte ve salonda dinleyiciye açık olarak su-
nulur.  Proje dersi ortalamaya katılmaz.

(2) Öğrenci, en fazla üç dersi, lisans öğrenimi sırasında almamış olmak kaydıyla, lisans
derslerinden seçebilir. İlgili programa kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı, enstitü yönetim kuru-
lunca belirlenen asgari sayının altında kaldığında, öğrencilere farklı anabilim/anasanat dalında
zorunlu kredilerini sağlayıncaya kadar ders seçme imkânı verilir.

Süre
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi, öğrencinin ders alması ge-

reken dönemden başlamak üzere kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yarıyıldır.
Program, en fazla üç yarıyılda tamamlanır. 

(2) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not or-
talamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Azami süre sonunda AKTS ve kredi yü-
künü tamamlayamayan, mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlayamayan öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.

Bitirme projesi danışmanının belirlenmesi
MADDE 36 – (1)  Enstitü yönetim kurulu, kaydını yaptıran her öğrenciye bir danışman

atar. Bu danışmanın süresi proje danışmanının atanmasıyla sona erer. Enstitü yönetim kurulu;
öğrencinin talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine her öğrenci için birinci
yarıyılın sonuna kadar bir öğretim üyesini proje danışmanı olarak atar.

(2) Danışmanın yükseköğretim kurumu dışında başka göreve atanması, hastalık veya
diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da ilgili başkanlığın veya öğrencinin gerekçeli tale-
binin enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni bir danışman
atanır. Öğrencinin işlemleri danışmanı atanana kadar ilgili başkanlık tarafından yürütülür.

Bitirme projesi konusunun belirlenmesi ve değiştirilmesi 
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, kayıt yaptırdığı yarıyılda

bir ay içinde proje konusunu enstitüye bildirir.
(2) Öğrenci, bitirme projesi dersini üçüncü yarıyıl başında almak zorundadır. Proje de-

ğişikliği talepleri, proje dersinin alındığı tarihten itibaren bir ay içinde yapılır.
Tezsiz programdan tezli programa geçiş
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler, talep etmeleri

halinde aynı bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı bulunmayan programlar için aynı
anabilim/anasanat dalında) olmak kaydıyla, ilgili başkanlığın teklifi ve enstitü yönetim kurulu
kararıyla bir defaya mahsus en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tezli yüksek lisans programına
geçiş yapabilirler. Tezli programa geçiş yapan öğrenci, tekrar tezsiz programa geçiş yapamaz. 
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(2) Tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı bir öğrencinin, tezli yüksek lisans progra-
mına geçiş yapabilmesi için;

a) Tezli yüksek lisans programının asgari başvuru koşullarını sağlaması,
b) Kayıt tarihi esas alınmak suretiyle geçiş yaptığı program için aranan giriş sınavına

çağrı taban puanını sağlaması, 
c) Ders döneminde asgari 60 AKTS kredisini başarıyla tamamlaması,
ç) Genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması, 
şartları aranır.
(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisansa geçiş kontenjanı, o yılki

tezli yüksek lisans programı kontenjanının %50’sinden fazla olamaz. Başvuru sayısının açılan
kontenjandan fazla olması durumunda, tezli yüksek lisans başvurusunda aranan ölçütlere göre
sıralama yapılır. 

(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci,
tezli yüksek lisans için öngörülen azami süre içinde programı tamamlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 39 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) 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.

Ders ve kredi yükü
MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programı, 60

AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla anabilim dalı kurulunun öngördüğü seçimlik asgari
yedi ders ile seminer dersi, bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği ile ilgili bir ders, yeterlik
sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasıyla birlikte toplam asgari 240 AKTS kredisinden oluşur. Öğ-
renci, danışman atanmasını izleyen dönemde tez hazırlık dersine, derslerin başarıyla tamam-
landığı dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır. 

(2) Bütünleşik doktora programı, 300 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla, anabi-
lim dalı başkanlığının öngördüğü asgari on dört ders, seminer dersi, bilimsel araştırma teknik-
leri ve yayın etiği ile ilgili bir ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 

Süre
MADDE 41 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin

ders alması gereken dönemden başlamak üzere, kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi
on iki yarıyıl, bütünleşik doktora programı için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on
dört yarıyıldır.

(2) Doktora programında kredili dersleri başarıyla tamamlama azamî süresi, tezli yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, bütünleşik doktora programı için altı
yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00 üzerinden en az 3,00
ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul
edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami sürelerde tamamlayamayan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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Tez danışmanı atanması ve değişikliği
MADDE 42 – (1) Enstitü yönetim kurulu, kaydını yaptıran her öğrenciye bir danışman

atar. Bu danışmanın süresi öğrencinin ders dönemini tamamlamasıyla sona erer. Ders dönemini
başarı ile tamamlayan öğrencilere talepleri de göz önünde bulundurularak anabilim/anasanat
dalı başkanlıklarının önerisiyle Üniversitenin daha önce bir yüksek lisans tezini birinci danış-
man olarak yönetmiş tam zamanlı öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulunun kara-
rıyla yeni bir tez danışmanı atanır. Danışman atamada öğretim üyesinin uzmanlık alanı ve da-
nışmanlık yükü dikkate alınır.

(2) Anabilim dalında çalışma konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim üyesi
bulunmaması halinde, enstitü yönetim kurulu tarafından, öğrencinin talebi ve anabilim dalı ku-
rulunun önerisiyle Üniversite içinde başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim
kurumundan bir öğretim üyesi birinci danışman olarak atanabilir. 

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışmanı gerektirdiği durumlarda Üniver-
site kadrosundan veya yurt içi/yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki bir öğretim
üyesi ikinci danışman olarak atanabilir. Bu atama, danışmanın talebi veya anabilim dalı baş-
kanlığının teklifi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır. 

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışman atanıncaya
kadar, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. 

(5) Danışmanın çekilme isteği veya öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli
talebi üzerine, mevcut danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak bi-
rinci fıkra hükmü çerçevesinde enstitü yönetim kurulunca yeni danışman atanır. 

(6) Yurt dışına uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı, altı ayın so-
nunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi halinde danışman değişikliği
altı aydan önce de yapılabilir.

(7)  Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları
dışında başka bir kurumda görevlendirilen, kadrosuyla bir başka yükseköğretim kurumuna ge-
çen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak, tezini bitirme aşamasındaki
doktora öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde danışmanlık görevi
enstitü yönetim kurulu kararıyla üç aya kadar uzatılabilir. 

(8) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurul-
larında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim
üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, talep etmeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar
devam eder.

Yeterlik sınavı
MADDE 43 – (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. Yeterlik sınavları Mart-Nisan (Mayıs-Haziran) ve Ekim-
Kasım (Kasım-Aralık) aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Doktora yapan öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not or-
talamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. 

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; li-
sans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere mazeretlerini beyan eden dilekçe
ile bu süreyi enstitü yönetim kurulu kararıyla bir yarıyıl uzatabilirler. Bu süre, azami süreye
eklenmez. 
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(4) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, yeterlik sınavı başvurusunu, güz ve bahar
yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığına yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.

(5) Yeterlik sınavları, anabilim dalı kurulunun kararı ile ilgili anabilim dalında görev
yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve enstitü yönetim kurulunda karara bağlanan beş
asıl, iki yedek üyeden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Ko-
mitenin görev süresi bir yıldır.

(6) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla, tamamı ilgili alandan olmak üzere danışman dâhil (yurt dışında görevlendirilmiş olması
durumunda bu şart aranmaz) asgari ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak şartıyla
her öğrenci için beş asıl iki yedek üyeden oluşan sınav jürisini belirler. 

(7) Belirlenen jüri üyeleri, akademik kıyafetlerini giymiş olarak en kıdemli üye baş-
kanlığında toplanır. Yeterlik sınavı, başkan tarafından yönetilir. 

(8) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci, sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sı-
navdan da 100 üzerinden asgari 75 puan almış olmak gerekir. 

(9) Yeterlik sınav tarihi, anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenir ve ilân edilmek
üzere sınav tarihinden (yedi gün önce) yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sözlü sınav, ilân edilen
tarihte, dinleyiciye açık olarak yapılır. 

(10) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başa-
rısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın ens-
titü ile ilişiği kesilir.

(11) Yeterlik sınavına giren öğrencinin yeterlik sınavı sonucu, yeterlik komitesi tara-
fından anabilim dalı başkanlığına bildirilir. Anabilim dalı başkanlığı, sonucu en geç yarıyıl so-
nunda enstitüye yazılı olarak bildirir. 

(12) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, gerekçelerini yeterlik sınavından
önce anabilim dalı başkanlığına ve enstitüye yazılı olarak bildirir. 

Tez izleme komitesi
MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitünün talebi, il-

gili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeterlik sınavını takip
eden bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen üç öğretim üyesi
ve tez danışmanı tarafından önerilen farklı üç öğretim üyesi içerisinden; ilgili anabilim dalı
içinden tez danışmanı dışında bir üye ve Üniversite dışından bir üye olmak üzere, sıralamaya
bakılmaksızın enstitü yönetim kurulu tarafından seçilen üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden
oluşur.

(3) Tez izleme komitesinde ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla ikinci fıkra hükümlerine göre değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması 
MADDE 45 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini

takip eden en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını
kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde savunur. 

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu savunmadan asgari on beş gün önce
komite üyelerine dağıtır.
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(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın tez izleme
komitesine süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğ-
rencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(4) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, reddine veya dü-
zeltilmesine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanak ve tez önerisi raporu ile birlikte bildirilir. 

(5) Tez önerisi düzeltmesi için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yö-
nünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca işlemin tamamlanmasını izle-
yen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi, bu Yönetmeliğin ilgili hüküm-
lerine göre atanabilir. 

(7) Öğrenci programa aynı danışmanla devam etmek isterse en geç üç ay, farklı bir da-
nışmanla devam etmek isterse, en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunma sınavına
girer.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(9) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Tez izleme raporları
MADDE 46 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, yılda iki

kez toplanır. Bu toplantıların ilki Ocak-Haziran, ikincisi Temmuz-Aralık ayları arasında yapılır.
Bir tez izleme komitesi toplantısı üzerinden dört ay geçmedikçe yenisi yapılmaz.

(2) Öğrenci, tez izleme toplantı tarihinden asgari bir ay önce tez izleme komitesi üye-
lerine bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde
yapılacak çalışma plânı belirtilir.

(3) Tez izleme toplantısı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tara-
fından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, ilgili anabilim dalı başkanlığı tara-
fından üç gün içinde enstitüye bildirilir. 

(4) Tez izleme toplantısına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme toplantısına ka-
tılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunma toplantısı sonucunda tez konusu kabul edilmiş olmasına rağmen
takip eden tez izleme toplantıları sonucunda tez konusu değişikliğinin gerekli görüldüğü hâl-
lerde, tez izleme komitesi konuya ilişkin bir rapor hazırlar.

(6) Kayıt yenilemiş olmasına rağmen faaliyette bulunmayan öğrencinin tez izleme ra-
poru, başarısız sayılır.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 47 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;
a) Asgari üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunması,
b) Tezi, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması,
c) Tezi, savunulabilir olduğuna ilişkin danışman görüşüyle birlikte, enstitüye teslim et-

mesi,
ç) Hazırladığı bir bilimsel makaleyi enstitü ile öğrencilik ilişkisi devam ederken

ulusal/uluslararası hakemli bir dergide yayınlaması, 
d) Tezi, jüri önünde sözlü şekilde savunarak başarılı bulunması, 
gerekir. 
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ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

Ders ve kredi yükü
MADDE 49 – (1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen sanatta yeterlik programı,

60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla anabilim dalı kurulunun öngördüğü seçimlik asgari
yedi ders ile seminer dersi, bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği ile ilgili bir ders, tez ça-
lışması ve sanat alanına göre sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar ile birlikte 240
AKTS’den oluşur. 

(2) Bütünleşik sanatta yeterlik programı, 300 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla,
anasanat dalı başkanlığının öngördüğü asgari 14 ders, seminer dersi, bilimsel araştırma tek-
nikleri ile araştırma ve yayın etiği ile ilgili bir ders, tez çalışması ve sanat alanına göre sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. 

(3) Öğrencinin lisans/lisansüstü eğitimi sırasında başarmış olduğu dersler, bilimsel araş-
tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği ile ilgili ders dışında, lisansüstü eğitiminde üst öğ-
reniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, öğrencinin ders alması gereken dönemden başlamak üzere, kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup aza-
mi tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programında kredili dersleri başarıyla tamamlama azami süresi tezli
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00 üzerinden
en az 3,00 ağırlıklı genel not ortalaması sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

Danışman atanması ve danışman değişikliği
MADDE 51 – (1) Enstitü yönetim kurulu, kaydını yaptıran her öğrenciye bir danışman

atar. Bu danışmanın süresi öğrencinin ders dönemini tamamlamasıyla sona erer. Ders dönemini
başarı ile tamamlayan öğrencilere talepleri de göz önünde bulundurularak anabilim/anasanat
dalı başkanlıklarının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından Üniversitenin tam zamanlı
öğretim üyeleri arasından yeni bir tez danışmanı atanır. Danışman atamada öğretim üyesinin
uzmanlık alanı ve danışmanlık yükü dikkate alınır.

(2) Danışman atamada öğretim üyesinin uzmanlık alanı ve danışmanlık yükleri dikkate
alınır. Sanatta yeterlik programlarında danışman atamada, öğretim üyesinin daha önce bir yüksek
lisans tezini birinci danışman olarak yönetmiş ve başarı ile tamamlatmış olması şartı aranır.
Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışmanı gerektirdiği durumlarda Üniversite kadro-
sundan veya yurt içi/yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki bir öğretim üyesi, ikinci
danışman olarak atanabilir. Bu atama, danışmanın talebi veya anabilim dalı başkanlığının teklifi
dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır. 
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(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışman atanana kadar,
ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. 

(4) Danışmanın çekilme isteği veya öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli
talebi üzerine, mevcut danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak bi-
rinci fıkra hükmü çerçevesinde enstitü yönetim kurulunca yeni danışman atanır. 

(5) Yurt dışına uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı, altı ayın so-
nunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi halinde danışman değişikliği
altı aydan önce de yapılabilir.

(6) Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları
dışında başka bir kurumda görevlendirilen, kadrosuyla bir başka yükseköğretim kurumuna ge-
çen öğretim üyesinin danışmanlığı, kendiliğinden sona erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki
sanatta yeterlik öğrencileri için danışmanlık görevi, öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi
halinde enstitü yönetim kurulu kararıyla üç aya kadar uzatılabilir. 

(7) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurul-
larında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim
üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, talep etmeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar
devam eder.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programı öğrencisinin tez konusunu belirleyebilmesi

için ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Ders dönemi
süresinde ortalama şartını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Danışman, öğrenci ile birlikte belirleyeceği tez çalışması ve sanat alanına göre sergi,
proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaların konusu ve başlığını enstitüye önerir; bu öneri,
enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

(3) Tez konusu değişikliği için öğrencinin, danışmanının onayını taşıyan tez öneri for-
munu enstitüye teslim etmesi gerekir. Enstitüye iletilen tez konusu değişikliği, enstitü yönetim
kurulu kararı ile kesinleşir. 

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik tezinin/çalışmalarının sonuçlandırılması için öğren-

cinin;
a) Tezi, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması,
b) Tezi, savunulabilir olduğuna ilişkin danışman görüşüyle birlikte, enstitüye teslim et-

mesi,
c) Tezi, jüri önünde sözlü şekilde savunarak başarılı bulunması,
gerekir. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu

organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların

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: İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

ç) Uluslararası öğrenci: İstanbul Üniversitesinde ve Türkiye’de okuyan yabancı uyruklu

öğrenciyi,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Uluslararası öğrencilerin idari işlemlerinin koordinasyonuna yardımcı olmak.

b) Uluslararası öğrencilerin Üniversiteye, İstanbul’a ve Türkiye’ye uyumunun kolay-

laşmasına katkıda bulunmak.

c) Uluslararası öğrencilerin akademik gelişimlerine destek sağlamak.
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ç) Uluslararası öğrencilerin, mezuniyet sonrası Üniversite ve Türkiye ile olan ilişkile-

rinin devamına katkı sağlamak.

d) Nitelikli yeni uluslararası öğrencilerin Üniversiteyi tercih etmesini teşvik edici ol-

mak.

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur: 

a) Uluslararası öğrencilerin Üniversiteye kayıt ve sonrası ihtiyaç duydukları öğrenci

işlerine yönelik tüm konularda Üniversitedeki ilgili birimlere yönlendirme, ilgili birimler ile

koordinasyon ve işbirliği faaliyetleri içinde olmak.

b) Uluslararası öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri faali-

yetler yürütmek.

c) Uluslararası öğrencilerin Türkçe dilini okuma, yazma ve konuşma olarak daha iyi

kullanmalarını sağlamaya dönük faaliyetler yapmak.

ç) Uluslararası öğrencilerin tez yazım ve sunum süreçlerine yönelik faaliyetler yapmak.

d) Araştırmalar, projeler, raporlar gibi akademik ürünler üretmek, üretilenlere katkıda

bulunmak veya ürettirmek.

e) Uluslararası öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek ol-

mak.

f) İlgili ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ve Üniversitenin diğer birimleri ve araş-

tırma ve uygulama merkezi ile işbirliğinde araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek,

amaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel, seminer,

toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzen-

lemek ve yürütmek.

g) Kamu, özel ve sivil kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat

çerçevesinde ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek.

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kamu, özel, sivil kurum ve

kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel, dijital

yayınlar hazırlamak; yaptırılacak akademik ve diğer ürünleri kitap, dergi, broşür, web sayfası

ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayımlamak.

ı) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerini yerine getirmek veya bu tür faaliyet-

lere katkıda bulunmak.

i) Mezun uluslararası öğrencilerin Üniversite ve Türkiye ile ilişkilerinin sürekliliğini

sağlamaya yönelik faaliyetler yürütmek.

j) Nitelikli yeni uluslararası öğrencilerin Üniversiteye kazandırılmasına yönelik faali-

yetler yapmak.

k) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri

arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına

sunar. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı

zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi

sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve Yö-

netim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Yönetim Kuruluna üye ve müdür yardımcısı görevlendirilmesi için Rektöre öneride

bulunmak.

ç) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

d) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülme-

sini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim, yayın, sosyal-kültürel faaliyetleri ve ben-

zeri diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkezin çalışma birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

g) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, gö-

revlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grup-

larını oluşturmak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, perso-

nelin görev ve sorumluluklarının etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mev-

zuata göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek.

h) Merkezde yapılan bütün işlemlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hüküm-

lerine göre yapılmasını denetlemek.

ı) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe

taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul

edilen faaliyet raporu ile çalışma programını ve de bütçe taslağını Rektörlüğe iletmek, onay-

lanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek.
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Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından önerilen Üniversitenin öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ile Müdür dahil olmak üzere toplam

yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin

yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine yılda en az dört kez

toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye

tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile

alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı

oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. 

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 5 inci maddede tanımlanan amaçlar çerçevesinde 6 ncı maddede belirtilen faaliyet

alanlarına ilişkin kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe tas-

lağını görüşmek ve Rektörlüğün onayına sunmak.

ç) Müdürün önerisi ile çalışma birimleri oluşturarak çalışma ve araştırma programlarını

yapmak.

d) Merkezde verilen hizmetin ve araştırma çalışmalarının etik ve bilimsel kurallara, bu

Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak verimli bir şekilde yürütülmesi

için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nun uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 11 – (1) Merkez tarafından desteklenen veya bünyesinde yapılan araştırmalar

kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sakarya Üniversitesinden:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/3/2017 tarihli ve 29998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(c), (m), (n), (o) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“c) Bölüm Kurulu: Enstitü anabilim dalı başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm
öğretim üyelerinden oluşan kurulu,”

“m) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencilerince ha-
zırlanan tez çalışmasını,

n) Uzmanlık alan ve seminer dersi: Her öğretim üyesinin, danışmanlık yapmakta olduğu
lisansüstü öğrencisine verdiği dersi,

o) Üniversite (SAÜ): Sakarya Üniversitesini,
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”
“p) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bir EABD/EASD’de açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim

üyesi; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını EABD/EASD başkanlığına
yapar. EABD/EASD başkanlığının teklifi ve bölüm kurulunun kararı sonrasında en geç Mayıs
ayı sonuna kadar teklif edilen dersler EK’nin uygun görüşü ve Senato onayı ile açılır.”

“(5) Enstitülerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı içerikle ders açı-
lamaz.”

“(6) Kaldırılan zorunlu dersin yerine EABD/EASD tarafından yeni bir zorunlu ders
önerilir ve EK onayından sonra kesinleşir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları, EABD/EASD baş-
kanlığı bölüm kurulunun kararı ile teklifi, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Her dönem
için yeni öğrenci kontenjanları EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri ve
Senatonun belirlediği esaslar dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar ilgili enstitünün internet sayfasından duyurulur.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla,

EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az sekiz ders ile seminer dersi,
her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık
alan dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ortalamaya katıl-
maz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2)  Uzmanlık alan dersinden iki kez üst üste veya aralıklı üç kez başarısız olan öğ-

rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma

jürileri oluşturulmaz.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240
AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve
seçimlik en az sekiz ders, seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı
ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü en az on altı ders, seminer dersi, her yarıyıl
alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2)  Uzmanlık alan dersinden iki kez üst üste veya aralıklı üç kez başarısız olan öğ-

rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; li-

sans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. İlgili yarıyılların sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde,
tezinin dört adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını ve YÖK tarafından
istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını yerine ge-
tiren öğrenci, EYK kararı ile doktora derecesi almaya hak kazanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve se-
çimlik en az sekiz ders, seminer, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü en az on altı ders, seminer dersi, her yarıyıl alınacak
uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan
oluşur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2)  Uzmanlık alan dersinden iki kez üst üste veya aralıklı üç kez başarısız olan öğ-

rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde,

tezinin dört adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını ve YÖK tarafından
istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını yerine ge-
tiren öğrenciye EYK kararı ile sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma veri-
lir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/3/2017 29998
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İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4814 

—— • —— 

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4815 

—— • —— 

Karaman 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4874 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HT 65000 TİPİ YHT SETLERİNE DAVARKOVAN SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2019/261559 
1) İdarenin 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş YHT İşletme Müdürlüğü 

Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No:10 Ankara 
Gar Binası Ulus  Altındağ/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71676 - 0312324 63 38 
c) Elektronik Posta Adresi : yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.tr 
2) İhale konusu malın adı ve miktarı : 16 Kalem Davarkovan malzemesi 
3) Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile 

ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 
4) Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonuna 

26/06/2019 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
5) İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğü 

İhale Büro Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No:10 Ankara Gar Binası Ulus  Altındağ/ 
ANKARA adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin kat) KDV 
Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

6) Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7) Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4931/1-1 
—— • —— 

ŞİRKETİMİZ ENVANTERİNE KAYITLI DE/D LOKOMOTİFLERİN BODEN 
SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 10.000 KG SENTETİK 

BODEN YAĞI SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2019/257808 
1- İdarenin 
a) Adresi : TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Genel Müdürlüğü GAR/ 

ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71589 - Faks: 309 13 65 
c) WEB Adresi : siparissubesi@tasimacilik.gov.tr 
İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı : Şirketimiz envanterine kayıtlı DE/D lokomotiflerin 

boden sistemlerinde kullanılmak üzere 10.000 kg 
sentetik boden yağı temini.  

2- İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 
Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
(4052 no.lu oda) Altındağ İlçesi, Anafartalar 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 gar-ANKARA/ 
TÜRKİYE 

3- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile 
ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu 
Başkanlığına 04/07/2019 Perşembe günü saat 14:30 ’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı TCDD TAŞIMACILIK A.Ş Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD TAŞIMACILIK A.Ş Genel Müdürlüğü 
Merkez Veznesinden KDV Dahil 100.-TL bedelle temin edilebilir. 

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5016/1-1 
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10 ADET PVC KABİN (ODA) İMALATI VE YERİNE MONTAJININ 2019 PLY 03/01A 
NOLU ŞARTNAMEYE GÖRE YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Araç Bakım Dairesi Başkanlığı Ankara 
Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:  

10 Adet PVC Kabin (Oda) İmalatı ve Yerine Montajının 2019 PLY 03/01A Nolu 
Şartnameye Göre Yapılması İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2019/256093 
1- İdarenin 
a) Adresi : Bahçekapı Mah. Kümeevler sok. 80 06105 

BEHİÇBEY ETİMESGUT/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 312 211 10 41- 78306 – 312 211 06 96 
c) Elektronik Posta Adresi : ankarademiryolu@tcddtasimacilik.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    İnternet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Adet PVC Kabin ( Oda) İmalatı ve Yerine 

Montajının 2019.PLY.03/01A Nolu Şartnameye 
Göre Yapılması 

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Ankara Demiryol Fabrikası 
c) Teslim tarihi : ADF, Yer Teslim Tutanağını yaptığı tarihten itibaren 

iş 120 (yüz yirmi) takvim gününde tamamlanacaktır. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Bahçekapı 

Mahallesi Kümeevler Sokak N0:80/A Behiçbey 
Etimesgut 

b) Tarihi ve saati : 25.06.2019 - 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 

gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
İstekli firma, PVC ve/veya ısı cam sistemleri sektöründe hizmet veriyor olduğunu gösterir 

belgeyi teklifi ile birlikte sunacaktır. 
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 Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
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4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, 
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.  
İstekli firma, PVC ve/veya ısı cam sistemleri sektöründe hizmet verdiğini gösterir belgeyi 

teklifi ile birlikte sunacaktır. 
4.3.2. 
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: 
İhale konusu iş için kullanılacak tüm malzemeler TSE Standartlarına uygun olacaktır. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
İhale konusu iş için kullanılacak tüm malzemeler TSE standartlarına uygun olacaktır. 
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 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

İhale Dökümanı ücreti TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi IBAN: TR 90 0001 
0017 4579 1166 2450 37 'ye yatırılıp, dekontu TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol 
Fabrikası Müdürlüğü Mali İşler Müdürlüğüne ibraz edilerek alınabilir. adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD Ankara Demiryol Fabrikası adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

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

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: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan 

en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  
İstekli firmalar daha önce PVC kabin, kapı, pencere vb. işleri yaptıklarına dair referans 

belgelerini fiyat teklifi ile birlikte sunacaktır. İstekli firma, teklif vermeden önce ADF'ye gelerek 
Yer Görme Belgesi alacak ve bu belgeyi teklifi ile birlikte sunacaktır. İstekli firma, PVC ve/veya 
ısı cam sistemleri sektöründe hizmet veriyor olacak ve bunu gösterir belgeyi teklifi ile birlikte 
sunacaktır. 4949/1-1 
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1 KALEM LPG DÖKME GAZ AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

1. İdarenin 

a) Adresi : ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No.111 

45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2. İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: 
 

İhalenin - Niteliği - Türü İ.K No Dosya No 

İhale Tarih - 

Saati 

Teslim 

Süresi 

1 1 Kalem LPG Dökme Gaz Alımı 263176 2019-0759 
18.06.2019-

15:30 
365 Gün 

 

b) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

4. İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir 

ve 200.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları 

zorunludur. 

5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7. Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8. İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlarla tabi değildir. 

9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10. Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 4976/1-1 
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İKİ (2) KALEM MUHTELİF DONANIM VE LİSANS SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

ihtiyacı iki (2) kalem muhtelif donanım ve lisans ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine ve kenar anahtarları lisansları için istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz 
tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 
piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
 

Kısım 
No Kısım Adı: 

İhale Evrak Bedeli (Birden Fazla Kısıma 
Teklif Verilmesi Halinde 130,00 TL 

Yatırılacaktır.) 

1 
Ip Santral Sistemi (Donanım Yazılım 
ve Lisanslar) 

130,00 TL 

2 Kenar Anahtarlar için lisanslar 70,00 TL 
 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamenin, ihale dokümanının, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 
yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 21.06.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 
kenar anahtarları lisansları için istenilen marka/modeline için istenilen marka/modeline 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 
kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

7- Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4997/1-1 
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EKMEĞİN TOPTAN SATIŞI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

 
 4730/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Karatay Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı 

gayrimenkul 2886 Sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 
2- İhale 19.06.2019 Çarşamba günü saat 15:10'da Belediye Encümenince, Encümen 

toplantı salonunda yapılacaktır. 
3- İhaleye gireceklerin en geç 19.06.2019 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar geçici 

teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı kanuna göre teminat yerine  
geçen belgeler ile 5. maddede belirtilen belgeleri encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı 
İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

4- Gayrimenkulün bedeli; 
a) Gayrimenkulün bedeli sözleşme tarihinde % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil 

edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 11 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satışlar 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 4/p maddesi gereği KDV’den muaftır. 

5- Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler; 
A. Dış zarf 
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ıncı maddesinde belirtilen değerler 

geçerlidir.) 
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı 
yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak  
girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen 
belgelerin verilmesi gerekir.) 

B. İç zarf 
a) Teklif mektubu. 
6- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir. 
7- Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

 

S.N Mahalle Ada Parsel M² Niteliği 

1 Yıllık 
Muhammen 

Bedel TL 

Geçici 
Teminat 

Bedeli TL 

1 
H.Yusuf 
Mescit 

30802 8 5.507,18 Arsa 3.305.000,00 99.150,00 

 
 4891/1-1 
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İHALE İLANI 
Rize İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen 

Jeotermal Kaynak Arama Sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartlan taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama 
ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif 
Usulü ile Rize İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir. 

Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden 
bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 100,00 TL karşılığında alınabilir. 

 
İLİ İLÇESİ KÖYÜ ALANI 

(Hektar) 
MUHAMMEN 
BEDELİ (TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT (TL) 

İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

ARAMA 
RUHSAT 
SÜRESİ 

Rize Çamlıhemşin Güroluk 728,51 45.865,00 1.376,00 11.06.2019 11:00 3 YIL 
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak ve Mineralli Su Alanının pafta ve koordinatları; 
PAFTALAR: F46-d4 
 1 Nokta 2 Nokta 3 Nokta 4 Nokta 5 Nokta 6 Nokta 7 Nokta 8 Nokta 
Sağa (Y) 673300 673155 673074 672481 671571 671020 670540 671098 
Yukarı (X) 4543600 4542804 4542646 4541926 4542669 4542550 4543637 4544219 
 9 Nokta 10 Nokta 11 Nokta 12 Nokta 13 Nokta 14 Nokta   
Sağa(Y) 670609 670577 671431 672154 672886 673298   

Yukarı (X) 4545320 4546319 4546346 4544639 4544892 4543804   
 
İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;  
Gerçek Kişiler; 
a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti. 
b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge. 
c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile 

varsa e-posta adresi. 
d) Onaylı İmza Sirküleri. 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname. 
g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve 

süresiz banka teminat mektubu. 
h) İhale dokümanının alındığına dair 100,00 TL'lik banka makbuzu. 
Tüzel Kişiler; 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi. 
b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal 
kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret 
Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil 
gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair 
taahhütname. 

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı). 
d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve 

imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri. 
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve 

süresiz banka teminat mektubu. 
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname, 
g) İhale dokümanının alındığına dair 100,00 TL'lik makbuz. 
İsteklilerin istenen belgeleri, dilekçe ile birlikte 10.06.2019 günü en son saat 17:00'e kadar 

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 4749/1-1 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI  

İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Kırşehir İl Özel İdaresinden: 

1 - İHALE KONUSU: 

İlimiz Merkez İlçesi Sıdıklıortaoba Köyü mevkiinde bulunan ve aşağıda yeri, paftası, 
koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu 
hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - İHALE EDİLECEK SAHA: 

2.1 - Kırşehir İli Merkez İlçesi Sıdıklıortaoba Köyü mevkiinde j32d4, j31c3 paftası 
içerisinde, aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4953,76 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.1.a) Koordinatları;                                       

P-1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa  586500 578000 578000 580150 580150 586500 

Yukarı  4325000   4325000 4330000 4329999 4328424 4328424 

2.1.b) Muhammen Bedeli: 138.257,96 TL (KDV Hariç) 

2.1.c) Geçici Teminatı: 4.147,74 TL 

3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ: 

3.1 Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 
250 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin 
Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır. 

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer:  : Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu 

3.3. İhalenin Tarih ve saati: 20.06.2019 Perşembe günü saat 09:45 de yapılacaktır. 

3.4.İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü 

3.5.Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu  

3.6.Son Teklif verme saati: 20.06.2019 günü saat 09:45 

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ: 

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 
sunacaklardır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

b) Gerçek kişi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 
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c) Tüzel Kişi İstekliler; 

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 
veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, 
onaylı vergi levhası 

4 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 
kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi 

5- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

6 - Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 
Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

7 - Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul 
edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi 

8 - İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 
makbuz veya banka teminat mektubu. 

9 - Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

10 - Vergi borcu yoktur yazısı 

11 - 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin 
yazılı taahhütname. 

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 
suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı 
zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

13 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. 
İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname 
imzalanacaktır. 

14 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 
kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dâhil peşin olarak ödenecektir. 

15 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 

İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi) 

Tel: 0 386 213 10 16 (Dahili:1411) 4890/1-1 
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İHALE İLANI 
T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız ve Bölgelerine Ait Yüksek Çekerli Kantarların Bakım, Onarım, Damgalama 

ve Periyodik Kontrol İşi Hizmet Alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt No 
1- İdarenin : 2019/245121 
a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü 
  Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148/UŞAK 
b) Telefon ve faks numarası : 0 (276) 231 14 91- 0 (276) 231 17 32 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız içerisinde ve fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge 

Şeflikleri’nde mevcut 9 adet Elektronik ve Elektromekanik 
muhtelif çekerli kantarların T.S.E. tarafından hazırlanan 
TS EN 45501 sayılı “Tartı aletleri – Otomatik Olmayan - 
Metrolojik Özellikler” (30.04.2015) standardına uygun 
olarak bakım, onarım, damgalama, pancar işleme 
kampanyası süresince (kampanya süresi 3 ay) 15’er 
günlük periyodik kontrollerin, kampanya dışında 
(kampanya harici süresi 9 ay) şeker (malzeme) kantarı ve 
küspe kantarının kampanya başlayana kadar 30 günde bir 
periyodik kontrollerin ve idarenin gerekli görmesi halinde 
belirleyeceği tarihlerdeki kontrollerin etalon kütleli vinç 
ile periyodik kontrol ve ayarlanması işidir. 

  Tüm kantarlarımızın 2020 yılı damgalama işlemleri 
yapılacaktır. 

b)Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası ve Ziraat Bölge Şeflikleri  
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 20.06.2019 Perşembe günü saat 14:30 
4- İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 

ve TL 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4867/1-1 
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İHALE İLANI 
Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlaması Hizmet Alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 
Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2019/257525 
1-İdarenin 
a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 
b) Telefon No : 0 312 293 44 00 
c) Faks No : 0 312 244 90 78 
2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2019/2020 Kampanya Döneminde 

Her vardiyada 8 işçi olmak üzere toplam 24 işçi ile ± % 20 
toleranslı 60.500 ton kristal şekerin ambalajlama 
ünitesinde 50 Kg lık Torbalara konulup, ağzının dikilerek 
şeker ambarına verilmesi işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  
c) İşin Süresi  : 20.09.2019 ile 26.01.2020 tarihleri arası olup (Tahmini 

129 gün) Ankara Şeker Fabrikası 2019/2020 kampanya 
dönemidir.  

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 18.06.2019 Saat 10.00 
4) İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ₺. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

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

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
9- Mezkûr 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. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4900/1-1 
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İHALE İLANI 
Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Döneminden Meydan Hizmetlerinde Kullanılmak 

Üzere 2 Adet Damperli Kamyon, 1 Adet Kepçe Kiralanması işi, açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/257571 
1- İdarenin 
a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 
b) Telefon No : 0 312 244 90 55 
c) Faks No : 0 312 244 90 78 
2-İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikasında 2019/2020 Kampanya 

süresince günlük kok, kireç taşı vs. gibi malzemelerin yer 
silosundan kullanım yerine 24 saat süre içerisinde belirli 
aralıklarla getirilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan 
artıkların ve malzemelerin (pancar toprağı, pancar kuyruğu 
vs.) pres filtre toprağının idarece fabrika sahasında 
gösterilen yerlere usulüne uygun olarak taşınması işi  

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  
c) İşin Süresi  : Tahmini 130 Gün  
İşe Başlama Tarihi : 20.09.2019 
İşin Bitiş Tarihi : 27.01.2020 
  İşe başlangıç ve bitiş tarihleri tahmini olup pancar alım 

durumuna göre tarihler değişiklik gösterebilecektir. İlgili 
servisin yazısına istinaden iş başlangıç ve bitiş tarihleri 
belirlenecektir. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 17.06.2019 Saat 10:00  
4- İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ₺. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
8- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
9- Mezkûr 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. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4901/1-1 
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İHALE İLANI 
Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi Kireç Ocağı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 
Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2019/257513 
1- İdarenin 
a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesğut/ANKARA 
b) Telefon No : 0 312 293 44 00 
c) Faks No : 0 312 244 90 78 
2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2019/2020 pancar kampanyası süresince her 

vardiyada 6 işçi olmak üzere toplam 18 işçi tahmini 129 
gün Kireç Ocaklarında günlük tahmini 180 ton, toplam 
tahmini 23.000 ton kireç taşının ile (± % 20 toleranslı) 
bant ile vagonete, günlük tahmini 14 ton, toplam tahmini 
1.800 ton kok kömürünün dirgen ile kovalara doldurularak 
vagonete boşaltılması ve vagonetin elle itilerek ocak 
asansörüne verilmesi, ayrıca kok kömürünün elekten 
elenmesi, kok kömürü ve kireç taşının iri olanlarının çekiç 
veya balyozla kırılması, taş balastı ile kok tozunun kepçe 
alabilecek şekilde kenara istif edilmesi ve kireç ocağı 
maniplasyon sahası temizliği işidir 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  
c) İşin Süresi  : 20.09.2019 ile 26.01.2020 tarihleri arası olup (tahmini 129 

gün) Ankara Şeker Fabrikası 2019/2020 kampanya 
dönemidir.  

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 19.06.2019 Saat 10:00 
4- İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ₺. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

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

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
9- Mezkûr 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. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4902/1-1 
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İHALE İLANI 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 toleranslı 18.000 ton Kireçtaşı 

Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2019/257489 

1- İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesğut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ± % 20 toleranslı 18.000 ton kireçtaşı satın alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Stok Sahası 

c) İşin süresi : Kireç taşı Fabrikamıza 01 Ağustos 2019 – 15 Aralık 2019 

tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar itibariyle 

termin programı idare tarafından yazılı olarak 

bildirilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 20.06.2019 Saat 10:00 

4- İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ₺. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

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

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9- Mezkûr 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. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4903/1-1 
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MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KILIÇARSLAN MAHALLESİ TAPUNUN 

171 ADA 57 NOLU PARSELİNDE BULUNAN 12 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 

(EĞLENCE MERKEZİ ) SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Niksar Belediye Başkanlığından: 

Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 17/30 tarihli kararı ve Belediye Encümeninin 

30.04.2019 tarih ve 19/76 sayılı kararıyla Kılıçarslan Mahallesi tapunun 171 ada 57 nolu parseli, 

12 nolu bağımsız bölümde (Eğlence Merkezi) bulunan taşınmaz satış amacıyla ihaleye 

çıkartılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 30.04.2019-19/76 

2) İhaleye Dair Bilgiler : 
 

İHALE ADI 

MUHAMMEN 

BEDEL  

GEÇİCİ 

TEMİNAT  TARİH SAAT 

Kılıçarslan Mah.171 ada 57 

nolu parselde bulunan taşınmaz 

(Eğlence Merkezi) 

3.950.000,00  118.500,00  18.06.2019 10,30 

 
3) İhalenin Yapılacağı Yer : Niksar Belediye Başkanlığı toplantı salonu Niksar/Tokat 

4) İhale Usulü : 2886 Sayılı Kanunun 35/C maddesine İstinaden Açık 

Teklif Usulüyle Artırma 

5) İhale Şartnamesi : Niksar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Niksar/ 

Tokat adresinden temin edilebilir. 

6) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenilen Belge: 

a) Gerçek Kişiler 

a- Kimlik Fotokopisi 

b- Adres Beyanı 

c- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat 

d- Vekaleten Katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname  

b) Tüzel Kişiler 

a- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş 

noter tasdikli imza sirküleri 

b- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge 

c- 2886 Sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen geçici teminat 

d- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli vekaletname  

7) İhaleye katılmak isteyenlerin İhale Saatinden önce İhale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İLANEN DUYRULUR. 4950/1/1-1 
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MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 50. YIL MAHALLESİ MEZBAHA SOKAK NO: 79 
ADRESİNDE BULUNAN KUM ELEME TESİSİ İŞLETMESİNİN ON YIL 

MÜDDETLE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
Niksar Belediye Başkanlığından: 
Belediye Encümenin 30.04.2019 tarih ve 19/75 sayılı kararıyla Mülkiyeti Belediyemize 

ait Kum Eleme Tesisinin işletmesi Dokuz (9) yıl müddetle ihaleye çıkartılacaktır. 
1) Encümen Kayıt No : 30.04.2019/19-75 
2) İhaleye Dair Bilgiler : 
 

İHALE ADI 
MUHAMMEN 
BEDEL / Ay 

GEÇİCİ 
TEMİNAT ( ) TARİH SAAT 

Mülkiyeti Belediyeye ait 50. 
Yıl Mahallesi Mezbaha Sokak 
No:79 adresinde bulunan Kum 
Eleme Tesisinin İşletmesinin 
On yıl müddetle Kiralama 
İhalesi 

50.000,00 162.000,00 18.06.2019 11,00 

 
3) İhalenin Yapılacağı Yer : Niksar Belediye Başkanlığı toplantı salonu Niksar/Tokat 
4) İhale Usulü : 2886 Sayılı Kanunun 35/C maddesine İstinaden Açık 

Teklif Usulüyle Artırma 
5) İhale Şartnamesi : Niksar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Niksar/ 

Tokat adresinden temin edilebilir.  
6) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenilen Belge: 
a) Gerçek Kişiler 
a- Kimlik Fotokopisi 
b- Adres Beyanı 
c- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat 
d- Vekaleten Katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname  
b) Tüzel Kişiler 
a- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş 

noter tasdikli imza sirküleri 
b- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge 

c- 2886 Sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen geçici teminat 
d- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli vekaletname  
7) İhaleye katılmak isteyenlerin İhale Saatinden önce İhale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 
İLANEN DUYRULUR. 4950/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Tıp Fakültesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde 
belirtilen şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent adayları; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört 
nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde teslim eder. 

İstenen Belgeler: 
- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu,  Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet 

fotoğraf, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Yabancı Dil Belgesi 
- Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (Yurt 

dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.) 
Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 21.06.2019 tarihine kadar İstanbul 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan 
ve  süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara;  www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden 
ulaşılabilir. 

 

Fakülte 
Bölüm/Anabilim Dalı/ 

Program 
Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Ünvanı Özel Şart 

Tıp Fakültesi 
Kulak Burun Boğaz 

Hastalıkları Anabilim Dalı 
1 Doçent 

Koklear implant konusunda 
deneyimli olmak. 

 
 4977/1-1 

—— • —— 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Fen Fakültesi, Kimya Bölümü'ne 2547 Sayılı Kanunun 65. Maddesi ile 
Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. Maddelerine ve Üniversitemizin 
Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Doktor Öğretim 
Üyesi ile alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan 
dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim 
etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya 
postayla yapılan başvurular  dikkate alınmayacaktır. 

FAKÜLTE: Fen Fakültesi 
BÖLÜM: Kimya Bölümü 
AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 
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ÖZEL KOŞULLAR:  Fizikokimya veya Biyofizikokimya alanında doktora yapmış olmak, 
İyon çözeltisi-biyomakromolekül etkileşimleri konularında üst düzey araştırmalar yapmış olmak, 
araştırmalarını  saygın (kimya dalında) bilimsel dergilerde  yayınlamış olmak, yurt dışında 
araştırma enstitülerinde araştırma yapmış olmak, uluslararası davetli konuşmaları vermiş olmak, 
uluslararası araştırma projelerinde yer almış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü 06800, Bilkent 
Ankara 4962/1-1 

—— • —— 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞR. GÖR. ALIM İLANI 

Üniversitemiz GSTMF, Grafik Tasarım Bölümü'ne 2547 S. Kanunun 31. maddesine, Öğr. 
Üyesi dışındaki öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile 
giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin 
Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğr. Gör. 
alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan 
dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde GSTMF Dekanlığına teslim 
etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve 
posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlk başvuru tarihi: 31.05.2019 
Son başvuru tarihi: 14.06.2019 
Ön değerlendirme tarihi: 20.06.2019 (Sonuçlar gra@bilkent.edu.tr adresinde 

yayınlanacaktır.) 
Giriş sınav tarihi: 27.06.2019 
Sonuç açıklama tarihi: 03.07.2019 
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık  Fakültesi 
BÖLÜM: Grafik Tasarımı Bölümü 
AKADEMİK ÜNVANI: Öğretim Görevlisi  ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Grafik Tasarım veya ilgili alanda Yüksek Lisans derecesi sahibi 

olmak, Grafik Tasarım  alanında Lisans derecesi sahibi olmak, Grafik Tasarım, illustrasyon ve 
Tipografi alanında mesleki tecrübeye sahip olmak, beş sene mesleki uygulamalı ve kuramsal 
konularda lisans dersleri verebime tecrübesine sahip olmak, grafik tasarım masaüstü yayıncılık 
konusunda deneyimli olmak ve gerekli yazılımları etkin biçimde kullanmak, YDS'den en az 80 
puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan muadil 
bir puan almış olmak. ALES'ten 70 ve üzeri puan almış olmak. (Doktorası/Sanatta Yeterliliği 
veya önceden öğretim görevlisi olarak çalışma geçmişi olanlar ALES’ten muaftırlar.) 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 06800, Bilkent Ankara 4961/1-1 

mailto:gra@bilkent.edu.tr
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 

 
 5054/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

 
 5042/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 5029/1-1 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 5030/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 5030/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 5031/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5048/1-1 

  



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5049/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5050/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5051/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5052/1-1 

  



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5053/1-1 

  



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 

 
 4951/1-1 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 

 
 4934/1-1 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

 
 4935/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 

 
 4936/1-1 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

 
 4864/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 

 
 4865/1-1 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

 
 4866/1-1 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

 
 4892/1-1 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 

 
 4893/1-1 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 

 



31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2019 – Sayı : 30790

Sayfa

1

2

6

27

31

33

34

53

103

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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