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Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Biruni Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Biruni Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programları ve bu programlarda yapılan eğitim ve öğretim, bilimsel araştırmalar ile diğer tamamlayıcı
faaliyetlere/uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, toplam AKTS kredisine bölünmesi
yolu ile bulunacak değeri,
b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,
c) Akademik danışman: Tez danışmanı/proje danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim dalı başkanı veya program başkanı tarafından yürütülen danışmanlığı,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 60. Sayfadadır.

Sayfa : 2

RESMÎ GAZETE

28 Ekim 2019 – Sayı : 30932

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
d) ALES eşdeğeri sınavlar: Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’e eşdeğer sayılan
sınavları,
e) Anabilim dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye
karşı sorumlu olan anabilim dalını,
f) Enstitü: Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
g) Enstitü kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan
enstitü anabilim ve enstitü anasanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,
ğ) Enstitü yönetim kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden
oluşan kurulu,
h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ı) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
i) Mütevelli Heyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) Program Başkanlığı: Herhangi bir anabilim dalına bağlı olmayan programların başkanlığını,
k) Rektörlük: Biruni Üniversitesi Rektörlüğünü,
l) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,
m) Tez danışmanı: Tez çalışmasında bilimsel danışmanlık yapan öğretim elemanını,
n) TÖMER: Üniversitenin Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,
o) Üniversite: Biruni Üniversitesini,
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Lisansüstü programlar ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarıdır.
(2) Enstitüler uzaktan lisansüstü öğretim programları açabilir. Uzaktan öğretime ilişkin
hususlar YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.
(3) Enstitülerdeki programlarda lisans derecesi mezuniyeti ile doktora yapılması konusunda Senato kararları uygulanır.
(4) Kontenjanlar, programlara göre anabilim dalı ve program başkanlıklarının görüşü
alınarak enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararıyla tespit edilir.
İlan ve başvuru
MADDE 6 – (1) Enstitüde açılan lisansüstü programlar, lisansüstü programlara başvuru
koşulları, öğrenci kontenjanları, eğitim-öğretime başlama yeter sayısı, başvuru ve kayıt tarihleri,
sınav ve mülakat tarihleri ve benzeri hususlar anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü
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yönetim kurulu tarafından belirlenerek eğitim-öğretim döneminin başlama tarihinden en az bir
ay önce Senatoda görüşülür ve enstitü tarafından ilan edilir. İlanda yabancı uyruklu öğrenci ve
yatay geçiş kontenjanları ayrı ayrı belirtilir.
(2) Başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Üniversite tarafından ilan edilen
başvuru evrakları ile enstitüye yapılır.
(3) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeyle başvuranların kayıtları yapılmaz, kesin kayıt yaptıranların kayıtları ve mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri iptal edilir. Öğrenciye herhangi bir belge iade edilmez. Bu kişiler hakkında kanuni işlemler başlatılır.
(4) Enstitüye yapılmayan başvurular ile süresi geçtikten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları
MADDE 7 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü Senato tarafından belirlenen usul ve
esaslara göre yapılır.
(2) Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu veya lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan adaylardan tanınma ve denklik belgesinin talep edilmesi hususunda YÖK’ün ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(3) Çifte vatandaşlığı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları lisansüstü programlara
bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Türk Vatandaşı olarak da başvurabilirler.
Kabul/kayıt
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara başvuruda; yüzlük sisteme çevrilmiş olarak
ALES veya ALES’e eşdeğer sınav notu, tıp fakültesi mezunları için temel tıp bilimleri programlarında temel tıp notu, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, program koşullarına göre yabancı dil puanı, yazılı sınav ve/veya mülâkat notu, Senatonun kabul ettiği oranlarda toplanır. Hesaplanan başarı notu ile öğrenci kabul edilir.
(2) Giriş koşullarındaki not/puan oranları bu Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan
az olmamak üzere enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla değiştirilebilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES veya eşdeğeri sınav
notu istenmeyebilir. İstenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.
(4) Öğrenci kabulündeki sınav ve mülâkat; ilgili programda görevli biri anabilim
dalı/program başkanı olmak üzere, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç veya beş öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri başkanı, ilgili anabilim dalı/program başkanıdır. Sınav/mülâkatta adayın alanı ile ilgili temel bilgisi değerlendirilir. Sınava girmeyen adaylar başarısız sayılır.
(5) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar enstitü yönetim kurulunca kesinleştirilir ve ilân edilir.
(6) Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen akademik takvimde belirtilen günlerde
kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir. Yedek aday sayısı ilan edilen kontenjanların en fazla
%50’si kadar belirlenebilir.
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(7) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar
arasında başarılı aday sayısının yetersiz olması halinde, enstitü yönetim kurulu kararı ile o yarıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir.
Yatay geçiş yolu ile kabul
MADDE 9 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü/anabilim dalı veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarına bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenciler belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul edilirler. Başvuran öğrenciler genel not ortalamasına göre asıl ve yedek olarak sıralanırlar.
(2) Üniversitede bir yüksek lisans programına veya doktora programına kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin başka bir yüksek lisans veya doktora programına geçiş yapabilirler.
(3) Yatay geçiş başvurusu yapmak isteyen öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır:
a) Öğrencinin kayıtlı olduğu programın yatay geçiş yapmak istediği programla isminin
aynı olması veya programın içeriğinin anabilim dalı başkanlığınca uygun görülmesi.
b) Öğrencinin ilgili programa başvurduğu yarıyıla kadar almış olduğu ağırlıklı genel
not ortalamasının yüksek lisans programı için 100 üzerinden en az 65, doktora programı için
100 üzerinden en az 75 olması.
(4) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, yatay geçiş yapacakları programın başvuru
ve kabul koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Geçiş işlemleri ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
(5) Başvurusu kabul edilen bir öğrencinin önceden almış olduğu derslerden hangilerinin
kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ve intibakı için ek ders alıp almayacağına ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu karar verir.
(6) Doktora programına tez aşamasında yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavının
kabul edilme durumu ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya son sınıf öğrencisi olup
belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü
ile enstitülerde açılmış bulunan derslere özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.
(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:
a) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.
b) Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler; eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak derse devam, sınav, disiplin
ve bunlara benzer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
c) Özel öğrencilerin lisansüstü programlarda öğrencilik hakkı kazanmaları durumunda
özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslere muafiyet uygulanır. Öğrencinin ders muafiyetleri anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.
ç) Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez.
d) Özel öğrencilere diploma veya derece verilmez. Ancak izledikleri programlarda aldıkları dersleri, ders içeriklerini ve notlarını gösteren belge verilir.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bilimsel hazırlık programı; lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurduğu yüksek lisans veya doktora programından farklı bir alanda ya da başka yükseköğretim
kurumunda almış olan adaylardan, öğrenciliğe kabul için gerekli diğer koşulları sağlayanlar
için eksikliklerini gidermek amacıyla enstitü yönetim kurulu kararıyla düzenlenip yürütülen
programdır.
(2) Bilimsel hazırlık programına devamı gerekli görülen öğrencilere, derse kayıt, devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, kayıt silme ve diğer hususlarda
öğrencinin ders aldığı lisansüstü programa ilişkin hükümler enstitü yönetim kurulu kararı ile
Senato tarafından belirlenir.
(3) Bilimsel hazırlık programına devam eden öğrencilere yazılı başvuruda bulunmaları
koşuluyla, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
bilimsel hazırlık derslerine ek olarak uygun görülen lisansüstü program dersleri de verilebilir.
(4) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler lisansüstü programda öngörülen derslerin yerine geçmez.
(5) Öğrenci, kendisi için öngörülen bilimsel hazırlık programı kapsamındaki tüm derslerden başarılı olmak zorundadır. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, öğrencinin transkriptinde gösterilir. Ancak, bu derslerin notları lisansüstü mezuniyet notuna katılmaz.
(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu programda
geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Bu süre dönem
izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
(7) Bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Yurt dışı eğitim
MADDE 12 – (1) Öğrenciler için masrafları öğrenciye ait olmak üzere yurt dışında
kısa veya uzun süreli eğitim ya da uygulama imkânları, enstitünün ortak eğitim yürüttüğü veya
öğrencinin kişisel girişimleri ile bağlantı sağladığı yükseköğretim kurumlarından sağlanabilir.
Bu eğitim veya uygulamaların öğrencinin enstitüdeki eğitim programının bir parçası olarak
değerlendirilebilmesi için, öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ilgili anabilim dalı başkanlığının
uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı gerekir.
(2) Yurt dışında geçirilecek süre bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır
ve yurt dışındaki eğitim ve uygulamalarda da enstitüde aranan başarı koşulları aranır.
(3) Yurt dışındaki eğitimin not ve kredi eşdeğerliği ilgili yükseköğretim kurumundan
gönderilecek belgelere göre anabilim dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara
bağlanır.
(4) Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurt dışında
geçirdikleri süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır.
Uzaktan eğitim
MADDE 13 – (1) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin
aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanan öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve düzenlenip yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.
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(2) Öğrencilerin resmi kayıtları, başarı durumları ve diğer bilgileri yüz yüze programları
takip eden öğrencilerde olduğu gibi enstitü tarafından tutulur.
(3) Uzaktan eğitim için gereken internet bağlantıları ve sunucu sistemleri teknik altyapısı, ders sunumu için gereken yazılım desteği Bilişim Teknolojileri Direktörlüğünce sağlanır.
(4) Öğrencinin ödev ve diğer etkinliklere katılıp katılmadığı, etkinliklerin tarih ve süreleri, ders ve sınavlara giriş yapıp yapmadığı ilgili dersi veren öğretim üyesi tarafından izlenir
ve kaydedilir.
(5) Uzaktan eğitim ile lisansüstü program ücreti, yüz yüze lisansüstü programlarında
alınan program ücretini geçemez. Enstitü, öğrenci destek hizmetleri için öğrenciden ek ücret
talep edilebilir.
Ders saydırma
MADDE 14 – (1) Öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki herhangi bir yurt içi/yurt
dışı yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerin hangilerinden
muaf sayılabileceği Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa transfer edilebilir. Ancak başka bir üniversiteden alınmış olan derslerin muafiyetinde
programı tamamlamak için alınan derslerin en fazla yarısı muaf edilebilir Öğrencinin not ortalaması belirlenirken, öğrencinin transfer edilen derslerinin başarı notları, Üniversiteye bağlı
programlardan aldığı ve başardığı lisansüstü derslerin başarı notlarına katılır.
(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan
derslerden Üniversitenin lisansüstü eğitim ve öğretim programında bulunan derslere eşdeğer
kabul edilenler olduğu gibi; eşdeğer kabul edilmeyen dersler ise seçmeli ders olarak öğrencinin
transkriptine işlenir. Bu şekilde transfer edilecek toplam kredi, programın gerektirdiği toplam
kredinin üçte birini geçemez.
(3) Bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler
doktora programına transfer edilemez.
Ders seçme ve derse kayıt
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlardaki zorunlu ve seçmeli dersler ile varsa ön
koşul dersleri, bu derslerin kredileri, yarıyılları ve sorumlu öğretim elemanları ilgili anabilim
dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra
uygulanır.
(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
(3) Anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciler
yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilirler.
(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.
(5) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıt yaptırdıkları derslerin
dışında danışmanın onayı ile ek ders alabilir veya ders bırakabilirler. Ancak, yapılacak ders bırakma işlemi sonucunda o derse kayıtlı öğrenci sayısının Senatonun belirlediği yeterli sayının
altına düşmesi durumunda o ders için bırakma işlemi yapılmaz.
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Derslere devam
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları tüm ders, uygulama, laboratuvar çalışmaları ve bunların gerektirdiği veya ilgili dersten sorumlu öğretim elemanının gerekli gördüğü
sınav ve diğer akademik çalışmaların tümüne katılmakla yükümlüdürler. Öğrenciler, ilk kez
aldıkları veya daha önce alıp devamsızlıktan kaldıkları için tekrarlayacakları teorik derslerin
en az %70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her türlü uygulama ve laboratuvar çalışmasının
en az %80’ine devam etmek zorundadır. Devamsızlık süresinin aşılması durumunda öğrenci
dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz ve FD notu verilir.
(2) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan teorik dersler tekrar
edileceği zaman yeniden devam şartı aranmaz. Devam koşulu daha önce sağlanan uygulamalı
derslerin tekrar edilmesi durumunda ise devam şartının aranıp aranmayacağı ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Başarı notu hesaplamasında, tekrar edilen dersten alınan en son harf
notu geçerlidir.
(3) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda, heyet
raporları enstitü yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilir. Öğrencinin
raporlu ve diğer devamsızlık günlerinin toplamı, yıllık/dönemlik toplam ders saatinin yarısını
aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor süresince derslere devam
edemezler ve sınavlara giremezler.
(4) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarında dersler pazartesi-cumartesi günleri arasında yapılır. Enstitü yönetim kurulunun önerisi ile Senato belirli programlarda pazar günleri
de ders yapılmasına karar verebilir. Yarıyıl ara sınavları ile yarıyıl sonu sınavları pazar günleri
de yapılabilir.
(5) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen tarih ve süreler ile Üniversite organları
veya enstitü organları tarafından akademik takvim çerçevesinde belirlenen tarih ve sürelere
uymak zorundadır.
Sınavlar
MADDE 17 – (1) Final/yarıyıl sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen sınav döneminde ve tarihlerde yapılır.
(2) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Derslerde ara sınav yapılabilir. Öğretim üyelerinin yarıyıl süresince dersin
özelliğine göre öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmalar da ara
sınav yerine sayılabilir.
b) Final/yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin final/yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı
yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte
o dersin sınavına girmek zorundadır.
c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına, final/yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler ve/veya final/yarıyıl sonu sınavında başarısız
duruma düşen öğrenciler girerler. Ayrıca yarıyıl/yılsonunda yüksek lisans programları için CC
ve CB, doktora programları için CB notuyla başarılı olan öğrenciler de not yükseltmek amacı
ile bu sınava başvurabilirler. Başarı notunun hesabında son sınavda alınan not geçerlidir.
ç) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınavına geçerli mazereti nedeniyle giremeyen
öğrencilere verilen sınav hakkıdır. Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için durumunu
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açıklayan bir dilekçe ile gerekli belgeleri (doğal afet ve kazayı gösteren resmi belge, yakınlarının ölümünü gösteren resmi belge, sağlık raporu veya diğer ilgili belge) beş iş günü içinde
enstitüye bildirmesi gerekir. Mazereti kabul edilen öğrenciye, enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı
verilmez.
(3) Bir dersin sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki oranı ile sınavların değerlendirme esasları, ilgili öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.
Sınav sonuçlarına itiraz ve hata düzeltme
MADDE 18 – (1) İlan edilen bir sınav sonucuna veya başarı notuna itiraz, notun ilanını
izleyen beş iş günü içinde enstitü müdürlüğüne yapılır. Bu itiraz enstitü müdürlüğü tarafından
ders sorumlusuna iletilir. Ders sorumlusu, değerlendirmede bir hata görürse gerekli düzeltmeyi
yaparak, sonucu en geç iki iş günü içinde enstitüye ve öğrenciye bildirir.
(2) Sınav sonuçlarına itirazın devam etmesi durumunda enstitü müdürü, en az biri sınavı
yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar.
Komisyon, itirazları üç iş günü içinde sonuçlandırır. İtiraz sonucu, beş iş günü içinde öğrenciye
duyurulur.
Ders geçme/başarı notu
MADDE 19 – (1) Bir dersin başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği
başarı ve final/yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Final/yarıyıl sonu
sınavı notunun başarı notuna etkisi % 60’tır. Bu oranların hesabında küsuratlar aynen korunur,
ancak başarı puanının hesabında küsuratlı sayılar en yakın tam sayıya yuvarlanır.
(2) Ders geçme notu yüksek lisansta 65, doktorada ise 75’tir. Ancak final sınavından
yüksek lisansta 60, doktorada 70 puanın altı değerlendirmeye alınmaz.
(3) İlgili dersin sorumlu öğretim üyesi öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen
yedi gün içinde ilân eder.
(4) Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, harf notları, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
Puan Aralığı
Harf Notu Katsayı
Puan Aralığı Harf Notu Katsayı
95-100
AA
4,00
95-100
AA
4,00
89-94
BA
3,50
89-94
BA
3,50
82-88
BB
3,00
82-88
BB
3,00
75-81
CB
2,50
75-81
CB
2,50
65-74
CC
2,00
0-74
FF
0-64
FF
0,00
B
Kredisiz derslerde ve tezinde başarılı.
U
Kredisiz derslerde ve tezinde başarısız.
ERA Erasmusla alınan dersi ifade eder.
FD
Derslere devam etmemiş; final/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkı yok.
FF notu gibi işlem görür.
P
Tez çalışması devam ediyor.
Muaf Muaf dersler başarı durum belgesinde muaf başlığı altında gösterilir ve ortalamaya katılır.
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(5) AGNO’nun yüksek lisans programlarından mezuniyet için 4,00 üzerinden en az 2,00;
doktora programından mezuniyet için 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekir. AGNO’sunu
yükseltmek isteyen öğrencilere bir kereye mahsus olmak üzere en fazla iki dersten, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ek sınav hakkı verilebilir. En son sınavdan alınan not geçerlidir.
Ders tekrarı
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu derslerin tüm koşullarını yerine getirerek dersi tekrarlamak zorundadır.
(2) Seçmeli derste başarısız olunması halinde, aynı ders tekrar alınır. Ancak danışmanın
uygun bulması halinde seçmeli ders havuzunda yer alan ve aynı ya da daha fazla AKTS kredisine sahip olan başka bir ders de seçilebilir.
(3) Başarısız olunan zorunlu dersler ilk açıldığı dönemde alınır. Tekrar edilecek zorunlu
derslerin en geç takip eden iki yarıyıl içerisinde açılmaması durumunda, öğrenciler danışman
ve ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan diğer
dersi veya dersleri alırlar.
Kayıt yenileme
MADDE 21 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde
Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde öğrenim ücretinin ödenmesi ve ders
seçimi ile yenilenir.
(2) Belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti nedeniyle kayıt yenileme tarihini geçiren
öğrenciler geç kayıt ücreti öderler.
(3) Süresi içerisinde öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, o
yarıyıl için eğitimlerine devam etme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından
yararlanamazlar. Kayıt yenilemesi yapılmayan yarıyıl da öğrenim süresinden sayılır.
Kayıt dondurma
MADDE 22 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli bir neden oluşması ya da öğrenci
tarafından belgelenmesi halinde, enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz.
a) Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış heyet raporu ile belgelenmiş sağlıkla
ilgili mazeretler.
b) YÖK kararı ile öğrenime ara verilmesi.
c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.
ç) Eşinin veya birinci dereceden yakınının hastalığı halinde bakacak başka kimsenin
bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi.
d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.
e) Öğrencinin tutukluluk hali.
f) Öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.
g) Enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.
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(2) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere kayıt dondurma süresinin toplamı normal
eğitim öğretim süresinin yarısını geçemez. Kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz. Azamî kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktorada dört yarıyıldır. Kayıt dondurma nedeninin devam etmesi veya birinci fıkrada yer alan başka bir nedenin ortaya çıkması halinde, kayıt dondurma süresi aynı usulle uzatılabilir.
(3) Zorunluluk halleri dışında (doğal afet ve tutukluluk gibi durumlar) dönem başlangıcından itibaren dördüncü haftanın son iş gününden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmaz.
(4) Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde kayıt dondurma süresi, bu hallerin
süresi kadardır.
(5) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.
(6) Kayıt donduran öğrenciler, bu süre içinde Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(7) Öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitimini izleyen yarıyılda, mali koşullarını
yerine getirerek ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler.
(8) Kayıt dondurma süresinin bittiği tarihinden önce Üniversiteye dönmek isteyen öğrencilerin, bağlı bulundukları enstitülere dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.
Akademik danışmanlık
MADDE 23 – (1) Akademik danışmanlık, ilgili anabilim dalı başkanı veya görevlendireceği en az doktora derecesine sahip bir öğretim elemanı tarafından yürütülür. Akademik
danışmanlar öğrencinin akademik başarılarına, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde ders seçimlerine öğrenci ile birlikte karar verir, öğrenciyi değişim programları ve
eğitim ile ilgili ortaya çıkacak mevzuat değişiklikleri ve benzeri konularda bilgilendirir ve yönlendirir.
(2) Akademik danışmanın görevi tez danışmanının atanması ile sona erer.
İlişik kesme
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin aşağıdaki durumlarda enstitü yönetim kurulunca ilişikleri kesilir:
a) Öğrencinin kendi isteği ile başvurması.
b) Öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.
c) Öğrenim gördüğü yarıyıla ait borcu bulunmayan öğrencinin yatay geçiş yolu ile ayrılması.
ç) Öğrencinin kayıtlı olduğu programı belirtilen süre içinde tamamlamaması.
d) Öğrencinin kayıt sırasında usulsüzlük yaptığının tespit edilmesi.
Ücretlendirme
MADDE 25 – (1) Öğrenim ücretleri yarıyıl başlarında akademik takvimde belirtilen
tarihlerde ödenir.
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(2) Lisansüstü eğitimleri boyunca öğrenciler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen
mali yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Burslu olanlar dışında, süresi içinde
öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz, yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler, bilimsel hazırlık programına kabul
edilen öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı ve yabancı dil kursu öğrencileri de öğrenim ücretlerini ilgili programda kayıtlı diğer öğrenciler gibi öderler.
(4) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle kaydını
donduran, izinli veya raporlu sayılan öğrencilerin bu süreler içerisindeki mali yükümlülükleri
devam eder.
(5) Program süresinin aşılması durumundaki ücretlendirmelerde, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre ödeme yapılır.
(6) İlişik kesilmesi durumunda öğrenciler;
a) Paket programlarda, programa yeni kabul edilmiş olan öğrenci, ilk akademik yarıyılda eğitim öğretim dönemi başlamadan önce kaydının silinmesini talep etmesi durumunda
eğitim-öğretim ücretinin 1/3’ünü ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.
b) Paket ücreti ödenen programlarda, öğrencinin kaydının silinmesini talep etmesi durumunda, eğitim ücretinin tamamının ödenmesi şartı ile kayıt sildirme işlemi gerçekleştirilebilir.
c) Yıllık ödeme alınan programlarda, programa yeni kabul edilmiş olan öğrenci, ilk
akademik yarıyılda eğitim öğretim dönemi başlamadan önce kaydının silinmesini talep etmesi
durumunda yıllık ücretin 1/3’ünü ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.
ç) Yıllık ödeme alınan programlarda, öğrencinin kaydının silinmesini talep etmesi durumunda, yıllık ücretin tamamının ödenmesi şartı ile kayıt sildirme işlemi gerçekleştirilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları
Genel esaslar
MADDE 26 – (1) Yüksek lisans programları lisans diplomasına sahip öğrenciler için
açılır. Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.
Genel esaslar
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez
çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi
dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için
kayıt yaptırmak zorundadır.
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(2) Öğrenci alacağı derslerin en çok ikisini lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla lisans derslerinden ve/veya enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçebilir.
(3) Tez dönemindeki öğrenciler tez süresince her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak
zorundadır.
Başvuru ve kabul koşulları
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki
koşullar aranır:
a) İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senatoda uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmak.
b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en az 55 puana sahip olmak.
c) Eğitim dili İngilizce olan veya enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi,
enstitü yönetim kurulu kararı ile başvuru şartlarında YDS zorunluluğu getirilen programlarda
YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan veya Üniversitenin yaptığı
sınavdan en az 70 olmak üzere Senatonun belirleyeceği bir puana sahip olmak.
(2) Son beş yıl içerisinde tümüyle yabancı dilde eğitim veren bir programdan mezun
olduğunu belgeleyen adaylardan yabancı dil belgesi aranmaz.
(3) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların yazılı sınav/mülakat değerlendirmesinde, 100 puan üzerinden en az 65 puan koşulunu sağlayan adaylar başarılı kabul edilirler.
Başarılı adayların sıralaması genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği halinde mülakat/yetenek değerlendirme notu dikkate alınır.
(4) Enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile birinci fıkranın (b) bendindeki
kriterler açılan programa özgü olarak yükseltilebilir.
Süre
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
(2) Dördüncü yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer
dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programlarında geçen süre bu Yönetmelikte
belirtilen lisansüstü program sürelerine dâhil edilmez.
(4) Tezli yüksek lisans programında öğrenciler, mezuniyet için gerekli olan yükümlülüklerini tamamlamaları şartıyla dört yarıyıldan önce mezun olabilirler.
Tez danışmanı atanması
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Üniversite kadrosunda bulunan,
Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
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(2) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde danışman öğretim üyesi, Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından
başka bir yükseköğretim kurumundan seçilebilir.
(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da en
az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
(4) Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
tez danışmanı değişebilir.
(5) Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması durumunda ilgili anabilim dalı
başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile danışmanlığın devam durumu hakkında karar verilir.
(6) Öğrenciler enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak danışman değişikliği talebinde bulunabilirler.
(7) Danışmanlık görevini yürütmediği tespit edilen öğretim üyeleri enstitü yönetim kurulunca değiştirilebilir.
(8) Danışman önerisinin uygun görülmemesi veya önerinin zamanında yapılmaması
halinde enstitü yönetim kurulu doğrudan danışman atayabilir.
Tez konusu önerisi
MADDE 32 – (1) Öğrenci danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirir. Tez önerisi, anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Bu süre içerisinde tez önerisini sunmayan
öğrencinin durumu, mazeretini bildirerek başvurması halinde enstitü yönetim kurulunda görüşülerek değerlendirilir.
Tez savunma sınavı jürisi
MADDE 33 – (1) Yüksek lisans tezi savunma sınavı jürisi, sınav tarihi ve yeri, danışmanın talebi üzerine enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun kararı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi Üniversitesi dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması
durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
(2) İkinci danışmanın da jüride yer alması istendiği takdirde jüri aynı koşullarda beş
asil, iki yedek üyeden oluşur.
Tez savunma sınavı
MADDE 34 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci enstitü yazım kılavuzuna göre
tezini yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez, programın eğitim dilinde hazırlanır ve
sunulur.
(2) Yüksek lisans tezini tamamlayan ve/veya daha önce savunma sınavına girmiş düzeltme kararı verilen tezini tamamlayan öğrenci, savunma öncesi tezini danışmanına sunar.
Danışman, intihal raporunun alınması için tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü yazılı
olarak tez ile birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Raporda gerçek bir intihalin tespiti halinde
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Düzeltme
kararı verilen tezlerde de aynı yol izlenir.
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(3) İntihal raporu uygun olan öğrenci, tezin istenen sayıda ciltsiz biçimde çoğaltılmış
nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden
yazılı olarak belirttiği görüşünü ve tezin ciltlenmemiş nüshalarını anabilim dalı/bilim dalı/program başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.
(4) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav süresi kırk beş dakikadan az olamaz.
(5) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili
anabilim dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Eksik üye ile tez savunma sınavı yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla tespit edilir ve enstitüye
bildirilir. İlgili enstitü müdürlüğünün görüşü alınarak ikinci bir toplantı günü belirlenir.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitünün ilgili anabilim dalı
başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.
(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltmelerini yaptığı tezi, en geç
üç ay içinde aynı jüri önünde, anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarihte, yeniden
savunur. Savunma sonunda tekrar başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders/kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Diploma
MADDE 35 – (1) Tez çalışması kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin önerileriyle son
haline getirilmiş ve ciltlenmiş istenen sayıdaki tezi, YÖK tarafından istenen belgeleri ve tezinin
yer aldığı bir CD’yi tez savunma sınav tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde enstitüye
teslim eder.
(2) Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
(3) İstenen tüm koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir.
(4) Mezuniyet için gerekli tüm koşulları sağlamış öğrenciye kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın adının yer aldığı tezli yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleği ile ilgili
uzmanlaşma alanına özgü kapsamlı bilgi ile donatmak ve bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.

28 Ekim 2019 – Sayı : 30932

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 15

Genel esaslar
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ve dönem projesinden oluşur. Öğrenci dönem projesini aldığı
yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor
vermek zorundadır. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim ve ikinci lisansüstü eğitimi olarak da
yürütülebilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yeterlik sınavı uygulanabilir.
Başvuru ve kabul koşulları
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senatoda uygun görülen
bir lisans diplomasına sahip olma koşulu aranır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayabilir.
Ancak ilgili anabilim dalı/program başkanlığı istediği takdirde ALES şartı getirilebilir. ALES
puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato
tarafından belirlenir.
(3) İlgili anabilim dalı/program başkanlığı istediği takdirde mülakat şartı getirebilir.
Mülakat puanının ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
(4) Eğitim dili İngilizce olan veya enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi,
enstitü yönetim kurulu kararı ile başvuru şartlarında YDS zorunluluğu getirilen programlarda
YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan Senatonun belirleyeceği bir
puana sahip olunması gerekir.
(5) Tezsiz yüksek lisans programlarında eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında
önceliğin belirlenmesinde sırasıyla, istenmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav notu ve lisans
dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.
Süre
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en fazla üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Proje danışmanı atanması
MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar bir proje danışmanı atanır.
(2) Akademik danışman proje danışmanlığını da yürütebilir.
Diploma
MADDE 41 – (1) Mezuniyet için gerekli tüm koşulları sağlamış öğrenciye kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın adının yer aldığı tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, enstitü yönetim kurulunca mezuniyet kararının alındığı tarihtir.

Sayfa : 16

RESMÎ GAZETE

28 Ekim 2019 – Sayı : 30932

Tezli yüksek lisans programına geçiş
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenci, başvurduğu
tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli
yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan
dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve genel esaslar
MADDE 43 – (1) Doktora programı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
(2) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için;
toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşulu ile
en az 240 AKTS’den, en az yedi ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için, en az kırk iki kredilik on dört
ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS’den oluşur.
(3) Öğrenci derslerini danışmanının onayı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
de seçebilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilirler.
(4) Doktora programı öğrencileri daha önce aynı dersi almamış olmaları koşuluyla yüksek lisans derslerinden de ders seçebilirler. Ancak bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine
sayılmaz.
Başvuru ve kabul koşulları
MADDE 44 – (1) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek
lisans derecesine sahip sayılır.
(2) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri gibi hazırlık sınıfları hariç en az
on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip olmak.
c) Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak.
ç) (a), (b) ve (c) bentlerine göre başvuran adayların ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına
sahip olmak.
d) Anadili dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden en az 55 puan olmak üzere, programının özelliğine göre Senato kararı ile arttırılabilen
bir puan almış olmak veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından
birinden, bu puana denk bir puan almış olmak.
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(3) Doktora programlarına lisans derecesiyle de başvurulabilir. Bu başvurularda adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,5 veya eşdeğer bir puan olması
ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato
tarafından belirlenen ALES puanına ve diğer koşullara sahip olmaları aranır.
(4) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Bu durumda tüm şartları sağlayan öğrenciler değerlendirilirken sadece ALES puanına
göre sıralanır. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar Senato kararı ile yükseltilebilir.
(5) Doktora programına kabulde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için
yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Değerlendirmeye ilişkin hususlar Senato
tarafından belirlenir.
(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için, tıp fakültesi mezunlarının, lisans diplomasına ve 50 puan ve üzerinde olmak koşuluyla Senato tarafından belirlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından (TUS) alınmış temel tıp puanına veya
ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato kararıyla belirlenen ALES
puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş
hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına) ve ALES’in sayısal puan
türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip
olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından temel tıp bilimleri
testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testi bölümünden elde
edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmaları sonucunda elde edilir. Temel tıp puanının
ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite asgari koşulların sağlanması şartıyla sadece temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.
(7) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, yabancı dil puanı, temel tıp puanı veya
ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye katılabilir. Bu değerlendirmeye ilişkin
hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden
doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) enstitü kurulu tarafından belirlenir.
(8) Doktora programlarına başvuran adayların yazılı sınav/mülakat değerlendirmesinde
100 puan üzerinden en az 70 puan koşulunu sağlayan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı
adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından genel başarı notuna göre yapılır. Genel
başarı puanının eşitliği halinde adayların mülakat/yetenek değerlendirmesi notu dikkate alınır.
(9) Akademik takvimde ilan edilmiş olan kesin kayıt süresi sona erene kadar mezun
olabilecek durumdaki adaylar ile tezini savunmak üzere enstitüye teslim etmiş olan öğrenciler
de şartlı ön kabul kapsamında başvuruda bulunabilir. Şartlı ön kabule ilişkin diğer usul ve esaslar enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
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Süre
MADDE 45 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler
için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi
on iki yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi
on dört yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli dersleri tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da doktora tezinde başarılı
olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları şartıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(5) Dört yıllık lisans mezunu olarak doktora programına başlamış ve en az sekiz adet
dersi ve semineri başarmış bulunan öğrencilerin talepleri halinde, ilgili anabilim/bilim
dalı/program başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla aynı anabilim dalının mevcut yüksek lisans programına intibakları yapılır. Tez çalışması yürütebilmesi için danışman atanır. Eksik dersleri, kredisi/AKTS kredisi varsa tamamlatılır. Bu durumda öğrenci
kontenjanı aranmaz.
(6) Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programlarında geçen süre doktora programı
süresine dâhil edilmez.
Tez danışmanı atanması
MADDE 46 – (1) Tez danışmanı, enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından
öğrencilerin tercihlerini ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır.
(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip Üniversite içindeki öğretim
üyelerinden seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından da seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve
veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç, doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci danışmanlar Üniversite kadrosu dışından da en az doktora
derecesine sahip öğretim üyeleri arasından atanabilir.
(4) Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
tez danışmanı değişebilir. Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması durumunda ilgili
anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile danışmanlığın devam
durumu hakkında karar verilir.

28 Ekim 2019 – Sayı : 30932

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

(5) Öğrenciler enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak danışman değişikliği talebinde bulunabilirler. Danışmanlık görevini yürütmediği tespit edilen öğretim üyeleri enstitü
yönetim kurulunca değiştirilebilir.
Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınav jürisi
MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavları, enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığı
tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulunca onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından yürütülür.
(2) Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.
(3) Doktora yeterlik komitesi üyelerinden biri komite başkanı olarak seçilir. Başkan,
komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından sorumludur.
(4) Doktora yeterlik sınavı jürisi, doktora yeterlik komitesince önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen en az ikisi başka üniversiteden olmak üzere beş öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar
verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır.
(2) Doktora yeterlik sınavına kabul şartlarını yerine getirmiş olan öğrencilerden yüksek
lisans derecesiyle kabul edilmiş olanlar en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olanlar ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır.
(3) Yeterlik sınavları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(4) Doktora yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenciler enstitüye dilekçe ile başvurur.
Doktora yeterlik sınavına girmek zorunda olan öğrenciler ile yeterlik sınavına girmek isteyen
öğrencilerden başvurusu kabul edilen öğrenciler sınav tarihinden en geç bir hafta önce enstitüde
ilan edilir ve doktora yeterlik komitesine bildirilir.
(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav
için verilen süre altmış dakikadan az, doksan dakikadan fazla olamaz. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci en az kırk beş en çok doksan dakikalık sözlü sınava alınır. Yeterlik sınav notu iki
sınavın ortalamasıdır. Öğrencinin değerlendirilebilmesi için yeterlik sınav notunun en az 75
olması gerekir.
(6) Doktora yeterlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu
karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde yeterlik
sınav sonuç tutanağı ile enstitüye bildirilir.
(7) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava
alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
(8) Yeterlik sınavını başaran bir öğrenci, derslerini bu Yönetmelikte öngörülen koşullarla tamamlamış olsa bile doktora yeterlik komitesi gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin
çalışma alanıyla ilgili toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders veya
dersler almasını isteyebilir. Öğrenci enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
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Tez izleme komitesi
MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde,
enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından bir
tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin danışmanı ile biri enstitünün ilgili anabilim/bilim
dalı içinden biri de dışından olmak üzere üç üyeden oluşur. Tez izleme komitesi üyelerinin belirlenmesinde; özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim
üyelerine öncelik verilir. İkinci danışman olması durumunda bu danışman dilerse oy hakkı olmadan komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile komite üyelerinde değişiklik
yapılabilir.
(4) Tez izleme komitesi, gerekli gördüğü hallerde tez danışmanının ve/veya tez konusunun değiştirilmesini salt çoğunlukla enstitü yönetim kuruluna önerebilir. Enstitü yönetim kurulu, tez konusu önerisini uygun bulmaması halinde değiştirilmesini talep edebilir.
Tez önerisi ve savunması
MADDE 50 – (1) Doktora tezinin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama özelliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Dağıtımdan en erken on beş gün sonra hazırladığı tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.
(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltme veya
reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme gerektiği durumlarda bir ay süre verilir.
Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitünün ilgili anabilim
dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık
ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
(6) Tez izlemede, komite tarafından çalışması üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç
kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(7) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve tez önerisi reddedilir.
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Tez savunma sınavı jürisi
MADDE 51 – (1) Doktora tez savunma sınavı jürisi, enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üçü öğrencinin tez izleme komitesinde
bulunan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir üniversiteden olmak üzere danışman dâhil beş
asıl, biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup
olmadığına enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri
altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
Tez savunma sınavı
MADDE 52 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili tez
yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez, programın eğitim dilinde hazırlanır ve sunulur.
(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme raporu sunması gerekir.
(3) Doktora tezini tamamlayan öğrenci, tezini danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu
teze ilişkin intihal raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Raporda gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Düzeltme verilen tezlerde de aynı yol izlenir.
(4) İntihal raporu uygun olan öğrenci tezinin istenen sayıda çoğaltılmış nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşünü ve tezin ciltlenmemiş nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.
(5) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve
bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.
Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.
(6) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan ya da jüriden çekilen asıl
üyeler yerine ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplanamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilir. Enstitünün
ilgili anabilim dalının görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde bir sınav günü belirlenir.
İkinci kez toplanamayan jüri konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.
(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.
Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(10) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilen ve tezi başarısız bulunarak
reddedilen öğrencilere talepleri halinde, enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisans programı
varsa kredili derslerde, proje ve benzeri şartlarda başarılı olması ve tezsiz yüksek lisans programının diğer gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(11) Tez savunma jürisi oluşturulmadan önce öğrencinin, tez konusu ile ilgili danışmanı
ile birlikte ürettiği makale veya çalışmasını uluslararası hakemli bir dergide yayına göndermiş
olduğunu belgelendirmesi gerekir.
Diploma
MADDE 53 – (1) Tez çalışması kabul edilen öğrenci jüri üyelerinin önerileriyle son
haline getirilmiş, enstitü yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayarak ciltlenmiş tezin en az
üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına sunar.
Danışman yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve bir CD kopyasını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.
(2) Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine tez teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir.
(3) Öğrenci tüm belgelerle birlikte Üniversite Kütüphanesi tarafından istenen formu ve
YÖK tarafından istenen tez veri giriş formunu enstitüye teslim etmek zorundadır.
(4) Doktora programını başarı ile tamamlayan ve bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükler ile diğer koşulları da sağlayan öğrenciye kayıtlı olduğu programın YÖK tarafından onaylanmış adının yer aldığı doktora diploması ve derecesi verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri
komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
(5) Bu maddede yer alan koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri, YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu
kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 55 – (1) 30/10/2018 tarihli ve 30580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BEŞKAZA-GENETİK
KAYNAKLAR VE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi BeşkazaGenetik Kaynaklar ve Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beşkaza-Genetik
Kaynaklar ve Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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) Beşkaza: Fethiye ve yöresinin yerleşik halk kültüründeki adını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Genetik Kaynaklar: Genetik farklılık ve farklı özellikler içeren bitki ve hayvan popülasyonlarını,
ç) Merkez (BEYTEK): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beşkaza-Genetik Kaynaklar
ve Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
g) Yenilikçi teknolojiler: Merkezin çalışma alanları ile ilgili bitki ve hayvan teknolojilerini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Fethiye ve çevresindeki ilçelere, Merkezin çalışma alanları ile ilgili bilimsel alt yapı
imkanlarını sunmak ve bilimsel çalışmalara öncülük etmek.
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b) Yörenin sahip olduğu genetik kaynaklar ve biyoçeşitlilik üzerine bilimsel araştırmalar
yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde ilişkiler kurmak, yörenin ve üretilen ürünlerin tanınırlığının artmasına katkı sağlamak.
c) Öncelikle yörenin bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama potansiyelini artırmak,
bölgeye yeni ürünler kazandırmak, ürün çeşitliliğini ve kalitesini artırmak, tarıma dayalı sanayisini geliştirmek, bu hususlarda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde hedefler belirleyerek planlar yapmak ve stratejiler geliştirmek.
ç) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak.
d) Bitki ve hayvanların genetik ve morfolojik yapılarını tanımlayarak biyoteknolojik
girişimlerle ve yenilikçi teknolojilerle üretim ve ıslah çalışmalarında bulunmak, endemik türlerin korunmaları ile ilgili tedbirleri almak.
e) Merkezin çalışma faaliyetlerine uygun ekolojik, kırsal ve tarım turizmine katkı sağlamak.
f) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin katma değerini artırmak için gıda, uçucu yağlar, kozmetik, kimya, işleme, paketleme ve raf ömürleri ile ilgili alanlarda yenilikçi araştırmalar yapmak ve yeni ürünler geliştirmek.
g) Ürün kalitelerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi için genetik, nitel, nicel ve kimyasal
analizler yapmak.
ğ) Yörenin tarımsal üretim alanlarındaki sorunlara çözüm getirici, verim ve kaliteyi arttırıcı yetiştirme teknikleri ve ıslahı ile ilgili araştırmalar yapmak.
h) Yenilikçi teknolojiler ile bitki ve hayvanlar için sağlıklı ve kaliteli üretim metotları
geliştirmek.
ı) Çevresel faktörlere dayanıklı yeni genotiplerin elde edilmesine yönelik ıslah çalışmaları yapmak.
i) Yöresel ve geleneksel ürünlerin ham olarak pazarlanmasının ve ihracının dışında yörede ve ülkemizde işlenmesine yönelik araştırmalar yapmak.
j) Pazarlamada karşılaşılan ambalaj, raf ömrü, niş ürün gibi sorunların aşılmasına yönelik çeşitli araştırmalar yapmak.
k) Sektörde kullanılabilecek teknolojik cihazların prototiplerinin üretilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası işbirliğine gitmek.
l) Merkezin faaliyetleri ile ilgili tarım ve tarıma dayalı teknolojilerin geliştirilmesi için
yurt içi ve yurt dışında bilimsel faaliyetler yapmak, karşılıklı uzman değişimi ve eğitimi konularında çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Üniversite
öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve
geliştirilmesinden sorumludur.
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(2) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre
teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıların
gündemini hazırlamak.
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan
Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı
olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine
olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
b) Merkezin plan ve program tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar
almak.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve
kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile
görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine
aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.
(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık
eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkezin çalışma birimleri
MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışma birimleri oluşturulabilir.
Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.
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Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yaşar Üniversitesinden:

—— • ——

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/10/2013 tarihli ve 28805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar
Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “(Akdeniz Gözlemevi)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Geniş Akdeniz havzası olarak tanımlanan bölgeye (Batı ve Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Ege) ve bölge ülkelerine ilişkin siyasi, ekonomik, tarihsel, sanatsal, kültürel, arkeolojik
ve sosyal konuları ulusal ve uluslararası boyutlarıyla araştırma, inceleme ve uygulama çalışmaları yapmak ve bu alanlarda disiplinlerarası projeler oluşturmak ve yürütmek.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında araştırma ve uygulama deneyimi bulunan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından veya Merkezin faaliyet
alanlarıyla ilgili olarak takdir edilen kurum ve kuruluşların çalışanları arasından, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür görevi başında olmadığı zaman Müdürün önerisi, Rektörün onayı ile vekil
bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir
Müdür görevlendirilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
(2) Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi
dolmadan ayrılan ya da boşalan veya kesintisiz altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen
üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/10/2013

28805
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNI
Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— •• ——

9304

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
18000 TON PAKETLİ ÇAYIN 3 AY SÜRELİ TAHMİL-TAHLİYE
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:
Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan, 18000 Ton Paketli
çayın 3 Ay süreli Tahmil-tahliye Hizmet Alımı, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve
İhale Yönetmeliğimizin 9’ uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin
edilebilir.
Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Elmadağ/ANKARA
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.11.2019 günü saat 10:00’a kadar Ankara Pazarlama
ve Üretim Bölge Müdürlüğüne Evrak Kayıt Bürosu - Yenidoğan Mah. İnönü Caddesi. NO: 2/A
Elmadağ/ANKARA adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 10.00’da açılacaktır.
4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8- İhale Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.
9- İhalemiz kısmi teklife kapalıdır.
10- Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
9415/1-1
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DOKÜMAN BASKI VE SONLANDIRMA
CİHAZI SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif
cins ve miktar Doküman Baskı ve Sonlandırma Cihazı Sarf Malzemesi ihtiyaç sahibi kuruluşça
hazırlanan teknik şartnamesi ile teknik şartnamede belirtilen marka/modellerine, Ofis’imiz tip
ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan
satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı, marka/model ile 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, 06/11/2019 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, ihtiyaç sahibi kuruluşça
hazırlanan teknik şartnamesi ile teknik şartnamede belirtilen marka/modellerine uygunluğunun
belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare
bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
9365/1-1
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2 ADET 60 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK-UPS) SATIN ALINACAKTIR
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
60 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı(KGK-UPS) alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale
Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan
01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca
pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2019/543266
1- İdarenin
a) Adresi
: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58
c) Elektronik posta adresi
: bap@gazi.edu.tr
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet 60 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK-UPS) Alımı
b) Teslim yeri
: Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu
Kahramankazan/ANKARA Eklemeli İmalat Teknolojileri
Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKTAM)
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 75 (Yetmişbeş)
takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
b) Tarihi ve saati
: 07.11.2019 Perşembe günü, saat: 14:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da
Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci
ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı
sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için
teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.
4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:
4.2.5.1. Teknik Şartnamenin 2.maddesinde belirtilen (TSE, CE, İSO vb.) belgeler verilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:
7.1. İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500
Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 100.-Türk Lirası yatırılarak
alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler 07.11.2019 Perşembe günü, saat: 14:00‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
9416/1-1
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2 ADET TREN FERİBOTUNUN HAVUZ VE BAKIMININ
YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2019/541619
1 - İdarenin
: TCDD Haydarpaşa liman İşletmesi Müdürlüğünden
a) Adresi
: Selimiye Harem İskele Mah. Burhan Felek Cad. No: 1
Harem/Üsküdar/İstanbul
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 348 80 20-47 07-44 87 Fax:0216 345 17 05
c) Elektronik Posta Adresi
: alizengin@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 2 Adet tren feribotunun Teknik şartnameye göre
havuz ve bakımının yapılması işi
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 13/11/2019 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dökümanı TCDD Haydarpaşa liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil
300 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.
9374/1-1

—— • ——

ERTELEME İLANI
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
TSI SERTİFİKALI E5000 TİPİ LOKOMOTİF İMALATI VE E68000 TİPİ
LOKOMOTİF TEKERLEK TAKIMLARININ TAMİR VE REVİZYONUNDA KULLANILMAK
ÜZERE MONOBLOK GÖVDE VE AKS SATIN ALIMI İÇİN YAPILACAK İHALE
15.11.2019 TARİH, SAAT 15:00'e ERTELENMİŞTİR.
İhale Kayıt Numarası
: 2019/487042
1- İdarenin;
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56
c) Elektronik Posta Adresi
: tulomsas@tulomsas.com.tr
2 - İhale konusu malın
adı ve miktarı
: 1- 116 ADET Monoblok Gövde
2- 26 ADET Aks
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğüne 15.11.2019 günü ve saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
9367/1-1
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ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası : 2019/531125
1- İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72
2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 6.900.000 ± 1.000.000 kWh/yıl Elektrik
Enerjisi, teknik şartnameye göre satın alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 12.11.2019 - Saat 15:00
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına
12.11.2019 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
9276/1-1

—— • ——

DOĞALGAZ ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası : 2019/530959
1. İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436-4437-4438)/ 225 50 60 225 72 72
2. İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası
5.000.000 ± 1.000.000 Sm³/yıl Doğalgaz Enerjisi alınacaktır.
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu,
b) Tarihi ve saati : 13.11.2019 - Saat 15:00
4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5. Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına
13.11.2019 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6. İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7. Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8. Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
9196/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

—— • ——

9376/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Ana Ocağı Vakfı
VAKFEDENLER: Ahmet Selman BOSTANOĞLU, Mustafa BOSTANOĞLU, Yasir
Emre BOSTANOĞLU, Zeynep BOSTANOĞLU
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Büyükçekmece 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.07.2019 tarihli ve E:2018/690, K:
2019/541 sayılı kararı
VAKFIN AMACI: Sebebine bakılmaksızın yaşamlarını yalnız sürdüren ve eğitim çağında
çocuğu bulunan annelere her türlü desteği sağlayarak çocuklarının değerlerimize uygun şekilde
yetişmelerini, eğitimlerini başarılı bir biçimde sürdürmelerini, yeteneklerine uygun sanatsal
beceriler edinmelerini sağlamak için gerekli çalışmalar yapmak ve senette yazılı diğer amaçları
gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (Yüz Bin Türk Lirası)
YÖNETİM KURULU: Zeynep BOSTANOĞLU
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Vakfın, Mütevelli Heyetin 9.maddeye uygun kararı veya başka bir sebeple sona ermesi
durumunda, borçların tasfiyesinden sonra kalacak mal varlığı ve diğer hakları Kızılay’a devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
9377/1-1

—— • ——

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş. Adana ilinde sahip
bulunduğu AR/GYP/K/N34-d2 pafta no’lu petrol arama ruhsatını 16.09.2019 tarihinde terk etmiştir.
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları
gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden
dolayı zarar görmüş olanlar varsa, maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın, Türk Petrol
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi gereğince, şirketin teminatından
karşılanabilmesi için, ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden
kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.
9375/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Müdürlüğünden:

—— • ——

9324/1-1

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Müdürlüğünden:

9325/1-1
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Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih
ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca aylık ve
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı Öğretim
Üyesi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
48.maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış
olmaları halinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel İşleri Birimine müracaat etmeleri
gerekmektedir.
PROGRAMI
Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri
Odyometri

ÜNVANI ADEDİ
Profesör

1

Profesör

1

ÖZEL ŞARTLAR
Tıp Fakültesi mezunu olup Uzmanlığını Biyokimya
ve Klinik Biyokimya alanından almış olmak.
Kulak Burun ve Hastalıkları dalından uzmanlığını
almış olmak.

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER.
1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvurdukları Programı belirten
dilekçe,
2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)
3- Yayın listesi,
4- Onaylı Lisans, Uzmanlık, Doçentlik ve Yabancı Dil Belge fotokopileri ( Yurt dışından
alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
5- 2 Adet Biyometrik fotoğraf,(son altı ay içinde çekilmiş),
6- Adli sicil Belgesi (e-devlet çıktısı kamu kurumu için alınacak)
7- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e- Devlet çıktısı)
8- Kimlik Belgesi fotokopisi
9- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi,
10- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet PDF formatında CD,
11- İlan Fotokopisi.
BAŞVURU TARİHİ
: 28.10.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 12.11.2019
BAŞVURU ŞEKLİ
: Şahsen
BAŞVURU ADRESİ
: Avrupa Meslek Yüksekokulu Ahmet Haşim Sokak 5/1
Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL
PROGRAMI

ÜNVANI

ADEDİ

Odyometri

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fizyoterapi

Dr. Öğr. Üyesi

1

ÖZEL ŞARTLAR
Tıp Fakültesi mezunu olup herhangi bir alandan uzmanlığını
almış olmak.
Uzmanlığını Ortopedi ve Travmatoloji alanından almış
olmak.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER.
1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe
2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)
3- Yayın listesi,
4- Onaylı Lisans, Uzmanlık, belge fotokopileri ( Yurt dışından alınan diplomaların
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
5- 2 Adet Biyometrik fotoğraf,(son altı ay içinde çekilmiş),
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6- Adli sicil Belgesi (e-devlet çıktısı kamu kurumu için alınacak)
7- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e- Devlet çıktısı)
8- Kimlik Belgesi Fotokopisi
9- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi,
10- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında CD
11- İlan Fotokopisi.
BAŞVURU TARİHİ
: 28.10.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 12.11.2019
BAŞVURU ŞEKLİ
: Şahsen
BAŞBVURU ADRESİ
: Avrupa Meslek Yüksekokulu Ahmet Haşim Sokak 5/1
Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL
PROGRAMI
Odyometri

ÜNVANI
ADEDİ
ÖZEL ŞARTLAR
Öğr. Gör.
Tıp Fakültesi mezunu olup herhangi bir alandan
1
(Ders Verecek)
uzmanlığını almış olmak

Tıbbi
Öğr. Gör.
Dokümantasyon
(Ders Verecek)
ve Sekreterlik

1

İşletme Bölümü Lisans mezunu olup İşletme Yönetimi
dalında tezli yüksek lisansını yapmış olmak.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER,
1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe (www.avrupa.edu.tr adresinde mevcut)
2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)
3- Kimlik Belgesi Fotokopisi
4- 2 adet biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı)
6- Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı
mühürlü sureti yada e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
7- Lisans ve Yüksek lisans transkriplerinin aslı yada ıslak imzalı mühürlü sureti)
8- ALES Belgesi (Son beş yıl içinde en az 70 Puan almış olmak.)
9- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet
belgesi ve atama olur yazısı.
10- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)
11- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı
Kamu Kurumu için alınan belge)
12- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim
Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.
13- İlan fotokoisi.
BAŞVURU TARİHİ
: 28.10.2019
SON BAŞVURU TARİHİ
: 12.11.2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 18.11.2019
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
: 22.11.2019
SONUŞ AÇIKLAMA TARİHİ
: 27.11.2019
BAŞVURU ŞEKLİ
: Şahsen veya Posta ile
BAŞBVURU ADRESİ
: Avrupa Meslek Yüksekokulu Ahmet Haşim Sokak
5/1 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL
Sonuçların açıklanacağı Internet Adresi: www.avrupa.edu.tr
NOT: ÖN DEĞRELENDİRME ve KESİN SONUÇLAR MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ
WEB ADRESİNDE YAYINLANACAK OLUP BU AYNI ZAMANDA TEBLİGAT NİTELİĞİNDE
OLACAKTIR: AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.
9417/1-1
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Çorum Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI
Çorum Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla,
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

Sıra No

1

Kadro
Ünvanı

İtfaiye Eri

Kadro
Sınıfı Derecesi Adedi

G.İ.H

10

9

Niteliği

Cinsiyeti

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
veya Sivil Savunma ve
İtfaiyecilik önlisans
programlarının birinden mezun
olmak ve en az C Sınıfı sürücü
belgesi sahibi olmak.

Erkek/
Kadın

KPSS
Puan
Türü

P93

KPSS
Puanı

En az 60
Puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Çorum Belediyesinin boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca
bulunmamak.
2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS P93 Önlisans grubundan
sınava girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
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c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına
başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın
yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
e) İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
• Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.corum.bel.tr internet
adresinden temin edilecektir.
• Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden
alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir)
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
• En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
3) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 18.11.2019’dan 22.11.2019 Cuma günü saat
17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler.
• Başvuru belgelerini Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen
teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı,
27.11.2019 tarihinde belediyemiz www.corum.bel.tr internet adresinde ve ilan panosunda
ilan edilecektir,
• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir.
• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
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5) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde 02.12.2019 Pazartesi Günü saat 09:00’da,
başlamak üzere sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Uygulamalı sınav sözlü sınavın
bitimiyle başlayacaktır.
Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam
edilecektir.
Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
• İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
• Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
6) SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
• Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
• Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
• Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
• Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz www.corum.bel.tr
internet adresinde ilan edilir.
• Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı
kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyemiz www.corum.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı
tebligat yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemiz www.corum.bel.tr internet adresinde
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından
yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
9369/1-1
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre aşağıda belirtilen
anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca
onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama
Esasları'na göre yapılacaktır.
Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını
belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini,
başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya veya
1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6(altı) nüsha CD /flash bellek
ekleyerek;
Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını
belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan
4 (dört) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(dört)
nüsha CD/flash bellek ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın
yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına
başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten
dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha
dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) nüsha
CD/flash bellek ekleyerek bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili
birimlere başvurmaları gerekmektedir.
Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.
Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan
diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından,
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirtilen şartlara sahip olmak.
İLGİLİLERE DUYURULUR.
BİRİM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/
PROGRAM

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Genel ve Rus Dilbilimi, Rus Adbilimi, Dostoyevsky'nin
Rus Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

eserlerinin dili üzerine çalışmaları olmak, YDS
(Rusça)sınavından 90 ve üzeri puana sahip olmak.

Rus Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr.
Üyesi

Rus Edebiyatı, Adbilimi , Çehov'un eserleri üzerine
1

çalışmaları olmak, YDS (Rusça) sınavından 90 ve
üzeri puana sahip olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Plastik Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak.
Fotoğraf

Doçent

1

Medya Estetiği ve Yeni Medya konusunda
çalışmaları olmak.
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Popüler Kültür, Gençlik ve Din, Din Sosyolojisi
Din Sosyolojisi

Profesör

1

Tarihi ve Türk Sosyoloji Tarihi üzerine çalışmaları
olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Makro İktisat alanında doçentliğini almış olmak.
İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi

Doçent

1

Politik İstikrarsızlık ve Bilgi Ekonomisi konularında
çalışmaları olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ
Avrupa Birliği alanında doçentliğini almış olmak.
Uluslararası İşletmecilik (*)

Doçent

1

Uluslararası ekonomik coğrafya alanında
çalışmaları olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beden Eğitimi ve Spor alanında doçentliğini almış
Antrenörlük Eğitimi

Profesör

1

olmak. Atletlerin norm değer, yetenek seçimi,
sportif performansın sınırları ile ilgili çalışmaları
olmak.

Spor Yönetim Bilimleri

Dr. Öğr.
Üyesi

Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora
1

yapmış olmak. Sporda psikolojik dayanıklılık ve
duygu düzenleme alanında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ
Kardiyoloji
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi

Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

1
1
1
1

Sistemik skleroz, pulmoner hipertansiyon ve kan
vizkositesi konusunda çalışmış olmak.
Mide kanseri, obesite cerrahisi ve böbrek nakli
konularında deneyim sahibi ve çalışması olmak.
Kadavra ve canlı vericili karaciğer naklinde
deneyim sahibi ve bu konularda çalışması olmak.
Meme ve endokrin cerrahisi konularında deneyim
sahibi ve çalışması olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI
Sahne Sanatları anasanat dalı, Opera sanat
dalında sanatta yeterlik yapmış olmak. Müzik
Opera

Profesör

1

alanında doçentliğini almış olmak. Ses sağlığı ve
ses eğitimi konularında akademik çalışmaları
olmak.

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU
Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak. Şehir
Pazarlama

Doçent

1

Pazarlaması ve İçsel Pazarlama alanında
çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dr.
Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon

Öğretim
Üyesi

Tıpta uzmanlığını Göğüs Hastalıklarında ve
1

Fizyolojide almış olmak, kamu sağlık kurumlarında
en az 2 yıllık yönetim tecrübesi olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

1

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beşkaza-Genetik Kaynaklar ve Yenilikçi
Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

23

–– Yaşar Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

27

c - Çeşitli İlânlar

33

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

48

DUYURU
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.

