
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 120. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:
ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim
Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verme, sınıf geçme ve öğrenci
başarısının değerlendirilmesi

EK MADDE 1 – (1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık,
doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulu-
nun kararına istinaden mahalli mülkî idare amirince özel eğitim kurumlarının tamamında ya
da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilebilir.

(2) Eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir.
Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.

(3) Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen öğretim programlarına ait konular ile buna
bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimine ilişkin çalışmalar, gerektiğinde
hafta sonları da dâhil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il/ilçe millî
eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça planlanıp yürütülür. Bu kapsamda yapılan telafi eğitimleri
puanla değerlendirilmez.

(4) Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması duru-
munda; öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenir ve Yönetmeliğin 36 ncı mad-
desinin ikinci fıkrasına göre sınıf tekrarı yaptırılacaklar dışındaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa
geçmiş sayılır. Ancak özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğ-
rencilere velilerin yazılı talepleri doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/7/2018 30471

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

11 Haziran 2020
PERŞEMBE

Sayı : 31152



Tarım ve Orman Bakanlığından:
AKREP TÜRLERİNİN DOĞADAN YAKALANMASINA İLİŞKİN

USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; akrep türlerinin yaşama ortamlarının korun-

ması ve doğadan yakalanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, doğadan bilimsel amaçlı akrep türlerinin yakalanması

hariç olmak üzere, gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçek-
leştirilen doğadan akrep türlerinin yakalanmaları, akrep türlerinin doğal ortamda varlıklarını
sürdürebilmeleri, korunmaları ve yaşam alanları ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 9

ve 20 nci maddelerine, 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 1, 4,
10 ve 28 inci maddelerine, Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleş-
mesinin 3 üncü maddesine, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1
sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 413, 415 ve
420 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akrep: Arachnida (Örümcekgiller) sınıfının Scorpiones takımını oluşturan genellikle

sıcak ve nemli bölgelerde yaşayan, vücutları sert kitin bir tabaka ile örtülü, kıvrık ve kalkık
kuyruğunda zehir iğnesi bulunan eklembacaklıları,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Genel Müdür: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,
d) İl Şube Müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı ildeki

Şube Müdürlüğünü,
e) Ön İzin: Doğadan akrep türü yakalamak için üretim tesisi kurulması şartına bağla-

narak verilen izni,
f) Tür: Eşeyli üreyen organizmalarda doğal şartlarda kendi aralarında üreyebilen ve ve-

rimli nesiller meydana getiren bireyler grubunu,
g) Yakalama İzni: Üretim tesisinin kurulumundan sonra akrep türlerinin yakalanması

maksadıyla verilen nihai izni,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İl Şube Müdürlüğünün Görevleri, Doğadan Akrep Türlerinin Yakalanması, Başvuru,

Ön İzin ve Yakalama İzni Süreci
İl şube müdürlüğünün görevleri
MADDE 5 – (1) İl şube müdürlüğü aşağıda belirtilen işlemlerin yürütülmesinden so-

rumludur:
a) Gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından doğadan akrep

türlerinin yakalanabilmesi ile ilgili yapılan başvuruların değerlendirmesini yapmak.
b) Doğadan akrep türlerinin yakalanması sırasında, yakalama izninde belirlenen, ya-

kalama miktarı, yakalama zamanı, yakalama alanı, yakalama yöntemleri ve diğer şartlara uyu-
lup uyulmadığının kontrolünü yapmak, kayıt altına almak ve denetlemek.
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c) Doğadan akrep türlerinin yakalanacağı alanlar ile kesin yakalama tarihini, yakalama
yapılacağı tarihten en az on beş gün önce İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ilgili taşra
birimlerine bildirmek.

Doğadan akrep türlerinin yakalanması
MADDE 6 – (1) Doğadan akrep türlerinin yakalanması yasaktır. Ancak; insan veya

hayvan sağlığı için akrep zehrinden elde edilen ürünlerin üretilmesi maksadıyla izin ve onay
süreci tamamlanmış üretim tesislerine damızlık sağlanması için akrep türlerinin doğadan ya-
kalanmasına, mevcut akrep türlerinin doğal yayılış alanı içerisindeki popülasyon devamlılığına
olumsuz bir etkisinin olmaması durumunda, izin verilebilir.

(2) Üreme dönemleri içerisinde doğadan akrep türleri yakalanamaz.
(3) Hayvanlara acı çektiren, uzuvlarına zarar veren, davranışları üzerine olumsuz etkisi

olan ve aynı zamanda taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve ilgili mevzuat çerçevesinde ya-
saklanan yöntemlerle doğadan akrep türlerinin yakalanması yasaktır.

(4) Hayvanların türlerine göre; insanlara, hayvanlara ve çevreye zarar vermelerini en-
gelleyecek ve kaçmalarını önleyecek önlemler, üretim tesisi sahiplerince alınır. Tesis sahibi ta-
rafından doğadan yakalanan anaç bireylerin, bu bireylerden elde edilen yavruların ve ölen bi-
reylerin sayılarının bir envanter defterinde düzenli olarak tutulması sağlanır. Kaçan akreplerin
yakalanma masrafları ile bu hayvanların vereceği tüm zararlardan, üretim tesisi sahibi sorum-
ludur.

(5) Üretim tesisinde bulunan akrep türleri, Genel Müdürlüğün izni olmadan üretim tesis-
lerince doğaya bırakılamaz.

(6) Üretim tesisinde bulunan akreplerin nakli, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre yapılır ve nakil sırasında akreplerin doğaya kaçmaması için ge-
rekli tedbirler alınır.

(7) Doğadan yakalanan veya tesiste üretilen akreplerin ve yumurtalarının yurt dışına
gönderilmesi veya satılması yasaktır.

Başvuru, ön izin ve yakalama izni süreci
MADDE 7 – (1) Doğadan akrep yakalamak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ile kamu

kurum ve kuruluşları ilgili mevzuat çerçevesinde alınan üretim tesisi kurma onay ve izin bel-
geleri ile akrep üretim tesisi kuruluş amacına ilişkin insan veya hayvan sağlığını ilgilendiren
ürünlerin ruhsat, izin ve yetki belgelerini aldıktan sonra akrep yakalama izni için aşağıda be-
lirtilen belgelerle ve raporla akrep türlerinin yakalanacağı ildeki il şube müdürlüğüne öncelikle
ön izin başvurusunda bulunur:

a) Hayvancılık Genel Müdürlüğünden üretim tesisine ilişkin alınan ruhsat, onay veya
belge.

b) Akrep üretim tesisi kuruluş amacına ilişkin Sağlık Bakanlığından alınan tıp/sağlık
uygulamaları kapsamındaki kullanımına yönelik yakalama ve üretim ile ilgili izinler veya Gıda
ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan hayvan sağlığını ilgilendiren ürünlerin ruhsat, izin
veya yetki belgeleri.

c) Doğadan Akrep Türü Yakalama Ön İzin Başvuru Formu (EK-1).
ç) Doğadan Akrep Türü Yakalama Ön İzin Başvuru Formunda belirtilen her bir tür için

doğadan akrep türlerinin yakalanabileceğini gösterir üniversitelerden alınan bilimsel rapor.
(2) Bilimsel raporda söz konusu akrep türünün biyolojisi, yayılışı, popülasyonu, üreme

dönemleri, doğadan yakalama yöntemleri, doğal popülasyona zarar vermeyecek olan yakalama
miktarı, doğadan yakalamanın yapılacağı sahaları gösteren haritaların detaylı olarak sunumu,
uzmanın yakalamaya ilişkin görüşü ve alınması gereken tedbirler yer alır.
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(3) Birinci fıkrada belirtilen belge ve raporlar başvuru yapılan ildeki il şube müdürlüğü
tarafından incelenir. Ön izin başvurusu uygun bulunmayanlara yazılı olarak gerekçeli bildi-
rimde bulunulur. Ön izin başvurusunun uygun bulunması halinde birinci fıkrada yer alan belge
ve raporlar değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir ve Genel Müdürlükçe uygun
bulunması halinde il şube müdürlüğüne ön izin uygunluk yazısı gönderilir.

(4) Genel Müdürlük gerek görmesi halinde, ilgili alanda belirtilen akrep türlerinin ya-
kalanmasına ilişkin ikinci bir bilimsel rapor isteyebilir.

(5) Doğadan yakalanacak akrep türlerinin miktarına, Genel Müdürlükçe karar verilir
ve bu miktar bilimsel raporda yer alan miktardan fazla olamaz.

(6) Ön izin başvurusunun geçerliliği 3 yıl, yakalama izninin geçerliliği ise 2 yıl ile sı-
nırlıdır ve bu süre zarfında gerçekleştirilmeyen doğadan akrep yakalanması talepleri için izin
süreci baştan başlatılır.

(7) İlgili mevzuat çerçevesinde alınan üretim tesisi kurma onay ve izin belgelerine uy-
gun olarak üretim tesisinin kurulumunun gerçekleşmesinin ardından, tesisin kurulduğunu gös-
terir belgeler ve dilekçe ile tesis sahiplerince yakalamanın yapılacağı ildeki il şube müdürlüğüne
yakalama izni başvurusunda bulunulur.

(8) İl şube müdürlüğünce uygun bulunması halinde, değerlendirilmek üzere Genel Mü-
dürlüğe yakalama izin başvurusu gönderilir ve Genel Müdürlükçe uygun bulunması halinde il
şube müdürlüğüne yakalama izni uygunluk yazısı gönderilir.

(9) Doğadan akrep türlerinin yakalanacağı alanlar ve kesin yakalama tarihi, yakalama-
nın yapılacağı tarihten en az otuz gün önce yakalama iznini alan üretim tesisi sahibi veya tem-
silcisi tarafından yakalamanın yapılacağı ildeki il şube müdürlüğüne dilekçe ile bildirilir.

(10) Yakalama yapılacak ildeki il şube müdürlüğünden en az bir kişinin ve masrafları
başvuru sahiplerince karşılanacak eklembacaklılar konusunda uzman en az bir kişinin doğadan
akrep türlerinin yakalama işlemi sırasında bulunması zorunludur. Yakalama miktarları ve yerleri
tutanağa bağlanır.

(11) Yakalama yapılacak il ile tesisin kurulduğu ilin farklı olması durumunda, yakalama
yapılan ildeki il şube müdürlüğünce tutanağa bağlanan yakalama miktarları ve yerleri Genel
Müdürlüğün yanı sıra tesisin kurulduğu ildeki il şube müdürlüğüne de gönderilir.

(12) Doğadan akrep türü yakalamak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, aynı tür için yeni
yakalama iznine en erken, yaptığı son yakalamadan 5 yıl sonra başvurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Cezalar
MADDE 8 – (1) Akreplerin doğadan izinsiz yakalandığının tespit edilmesi halinde, ya-

kalayan şahıslara 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereği
idarî para cezası uygulanır.

(2) Akreplerin üretim tesislerinden çıkacak şekilde kaçmaları ve insanlara, hayvanlara
ve çevreye zarar vermeleri ile ilgili engelleyici tedbirleri almadıkları tespit edilen üretim tesisi
sahiplerine 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği idarî
para cezası uygulanır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME
ŞÛRASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulaştırma ve Haberleşme Şûrasının oluşumu,

işleyişi ve görevlileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
474 üncü ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,
b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
c) Bakanlık kuruluşları: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının birimleri ile bağlı, ilgili ve

ilişkili kurum ve kuruluşlarını,
ç) Bakan yardımcısı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bakan yardımcısını,
d) Çalışma grubu: Bakanlığın görev alanına giren sektörlerde Şûranın amaçları doğ-

rultusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları bir rapor haline getirmek üzere bir araya gelen
uzman kişilerden oluşan grubu,

e) Sektör: Bakanlığın ve bakanlık kuruluşlarının görev alanına giren karayolu, demir-
yolu, havayolu, denizcilik, boru hatları ve haberleşme konuları ile niteliği itibarıyla bunların
devamı veya tamamlayıcısı durumunda olan hizmet ve faaliyetleri içine alan her bir bölümü,

f) Şûra: Ulaştırma ve Haberleşme Şûrasını,
g) Şûra Düzenleme Komitesi (Komite): Şûranın planlanması ve organizasyon faaliyet-

lerinin yürütülmesine dair kararları alan komiteyi,
ğ) Şûra üyesi: Şûra kapsamında düzenlenen sektör oturumu için kamu kurum ve kuru-

luşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarından görevlendirilen alanında uzman
kişiyi,

h) Şûra Yönlendirme Kurulu (Kurul): Şûranın yönetimine dair stratejik kararların alın-
dığı kurulu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Şûranın Amaçları, Oluşumu ve Gerçekleşme Zamanı
Şûranın amaçları
MADDE 4 – (1) Şûranın amaçları şunlardır:
a) Ulaştırma ve haberleşme projelerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işle-

tilmesi ve işlettirilmesi hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, milli
politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak.

b) Dünyadaki gelişmeler ışığında, sektörün gelişimine katkıda bulunmak.
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c) Sektörde karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri getirmek.
ç) Yurt içinde ve yurt dışında oluşan sektörel bilgi birikiminin paylaşılmasına zemin

hazırlamak.
d) Yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile yurt içindeki kamu kurum ve kuruluşları, üni-

versiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek.
Şûranın oluşumu ve gerçekleşme zamanı
MADDE 5 – (1) Şûra istişari bir yapı olarak; Kurul, Komite, çalışma grupları, Şûra

üyeleri, ve davetlilerden oluşur. Şuranın Başkanı Bakandır.
(2) Şûra, bir önceki Şûra organizasyonundan en erken yedi yıl sonra Bakanın uygun

gördüğü tarihler arasında ulusal veya uluslararası katılımlı yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şûra Organları, Görevlileri ile Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun oluşumu
MADDE 6 – (1) Kurul, Bakanın başkanlığında, bakan yardımcıları, bakanlık kuruluş-

larındaki genel müdür, başkan veya müstakil daire başkanlarından oluşturulur. Bakan onayı ile
diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerden, özel sek-
tör temsilcilerinden Kurula üye görevlendirilmesi yapılabilir.

(2) Bakan tarafından Kurul üyelerinden biri Şûra koordinatörü olarak belirlenir. Şûra
koordinatörü Bakan tarafından verilen görevleri yürütür.

Kurulun görevleri
MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Kurulun toplantı gündemine alınan konuları görüşüp karara bağlamak.
b) Çalışma gruplarının sayısını ve sektör başlıklarını belirlemek.
c) Çalışma grubundan sorumlu olacak bakanlık kuruluşunu belirlemek.
ç) Çalışma gruplarının başkanlarını belirlemek.
d) Çalışma gruplarının iş takvimini belirlemek.
e) Çalışma grubu raporunun kapsam ve biçimini belirlemek.
f) Şûranın genel programını, Şûra gündemini belirlemek.
g) Şûraya davet edilecek yerli ve yabancı davetliler ile Şûra üyelerini belirlemek.
ğ) Sektör oturumlarının başkanlarını belirlemek.
h) Şûra kararlarının takibinden sorumlu bakanlık kuruluşunu belirlemek.
ı) Bakanın, Şûrayla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.
Komitenin oluşumu
MADDE 8 – (1) Komite; Başkan ve altı üyeden oluşur.
(2) Komitenin Başkanı, Bakan tarafından görevlendirilen bakan yardımcısıdır.
(3) Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Komi-

tenin daimi üyeleridir.
(4) Komitenin dört üyesi; Bakanlık kuruluşlarının daire başkanı ve üstü unvandaki yö-

neticilerinden, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden, uzman bilim ve iş insanlarından veya
akademisyenler arasından Bakan tarafından görevlendirilir.

(5) Komite toplantılarını Başkanın çağrısı ile gerçekleştirir. Toplantı kararları Başkan
ve en az üç üyenin toplantıya katılması halinde alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kul-
landığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Komitenin görevleri
MADDE 9 – (1) Komitenin görevleri şunlardır:
a) Şûra organizasyonunu planlamak.
b) Şûranın bütçe ihtiyacını belirlemek.
c) Çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek.
ç) Şûra üyelerinin ve Şûraya davet edilecek yerli ve yabancı konukların ulaşım, konak-

lama ve diğer ihtiyaçlarının planlamasını yapmak.
d) Şûra organizasyonu ile ilgili üst seviyede karar alınmasına ihtiyaç görülen konuları

Kurula sunmak.
e) Bakanın, Şûrayla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.
Şûra sekreterliği hizmetleri
MADDE 10 – (1) Şûra sekreterliği hizmetleri Strateji Geliştirme Başkanlığının sorum-

luluğunda bakanlık kuruluşlarından görevlendirilen personel tarafından yerine getirilir.
(2) Görevlendirilen personel;
a) Kurul ve Komitenin sekretarya hizmetlerini yürütmek,
b) Şûranın hazırlık aşamasında gerçekleştirilecek koordinasyon toplantılarının organi-

zasyonunu yapmak,
c) Kişiler veya kurumlar tarafından Şûra çalışmaları kapsamında değerlendirilmesi öne-

rilen konuları ve varsa dokümanları çalışma gruplarına iletmek,
ç) Çalışma gruplarında karşılaşılan sorunları değerlendirip gerektiğinde Komiteye sun-

mak,
d) Çalışma grupları tarafından hazırlanan raporların, sektör oturumu öncesinde değer-

lendirilebilmesi için Şûra üyelerine gönderilmesini sağlamak,
e) Şûra üyeleri ile yerli ve yabancı konukların davet işlemlerinin zamanında yapılmasını

sağlamak,
f) Şûra organizasyonu kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,
g) Şûra kapsamında yapılacak açılış ve kapanış merasimlerinin, sosyal ve kültürel faa-

liyetlerin, karşılama, konaklama, ağırlama ve ulaşım hizmetlerinin planlamaya uygun olarak
gerçekleşmesini sağlamak veya sağlatmak,

ğ) Sektör oturumlarının sağlıklı şekilde işlemesi için gerekli koordinasyonu sağlamak
ve olası sorunların çözümüne yönelik tedbirleri almak,

h) Şûra Sonuç Bildirgesini basılı veya elektronik ortamda hazırlayarak ilgili kişi, kurum
ve kuruluşlara göndermek,

ı) Şûra resmi internet sitesinin içerik yönetimini yapmak, bilgilerin güncel olmasını
sağlamak,

ile sorumludur.
Çalışma gruplarının oluşturulması
MADDE 11 – (1) Her bir çalışma grubu; kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin,

sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin dengeli temsili göz önünde bulundu-
rularak en az otuz en fazla üç yüz üyeden oluşturulur.

(2) Çalışma grubunun üyeleri; çalışma grubundan sorumlu Bakanlık kuruluşu tarafından
kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin
görüş ve önerileri alınarak belirlenir.
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Çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları

MADDE 12 – (1) Çalışma grubunun ilk toplantısında başkan vekili ve çalışma grubu

sekreteri üyeler arasından oy çokluğu ile seçilir.

(2) Çalışma grubu ihtiyaç gördüğü konu veya konularda bir üyesinin başkanlığında alt

çalışma grubu oluşturabilir.

(3) Çalışma grubu, görevlendirildikleri sektörün raporunu çalışma takvimine bağlı ka-

larak zamanında hazırlar.

(4) Çalışma grubunun toplantılarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği ha-

linde çalışma grubu başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Çalışma grubu resmi yazışmalarını, sorumlu bakanlık kuruluşu üzerinden gerçek-

leştirir.

Çalışma grubu başkanı ve çalışma grubu sekreterinin görevleri

MADDE 13 – (1) Çalışma grubu başkanının görevleri şunlardır:

a) Çalışma grubu toplantılarının yer ve zamanını belirlemek.

b) İş planına bağlı kalarak çalışma grubu raporunu zamanında tamamlatmak.

c) Şûraya davet edilmesi düşünülen yerli ve yabancı sektör uzmanları ile panelistleri

çalışma grubu üyelerinin görüşlerini alarak belirlemek.

(2) Çalışma grubu sekreterinin görevleri şunlardır:

a) Çalışma grubu üyelerinin toplantılara katılım durumunu takip etmek.

b) Çalışma grubuna değerlendirilmek üzere iletilen konu ve varsa dokümanları çalışma

grubu üyeleri ile paylaşmak.

c) Çalışma grubu toplantı tutanaklarını hazırlamak.

ç) Çalışma grubu üye bilgilerini, çalışma planını, toplantı tutanaklarını, istenen dokü-

manları zamanında Komiteye göndermek.

d) Çalışma grubu raporunun Kurul tarafından belirlenmiş kapsam ve biçime uygun ola-

rak hazırlanmasını sağlamak.

Şûranın çalışma usul ve esasları

MADDE 14 – (1) Şûranın açılışı Bakan tarafından, katılamadığı durumlarda görevlen-

direceği bakan yardımcısı tarafından yapılır.

(2) Şûranın açılış, kapanış programları ile sektör oturumları halka açık gerçekleştirilir.

Fiziki ortam şartlarına göre belirlenecek kontenjanda kişi, başvuru kaydının onaylanması du-

rumunda sektör oturumlarının icra edildiği salonlara girebilir.

(3) Şûra açılış programı sonrasında çalışma gruplarına göre belirlenen sektör oturum-

larına geçilir. Sektör oturumları ayrı ayrı salonlarda icra edilir.

(4) Her bir sektör oturumunda başkan, sekreter ve iki raportör görev alır. Sekreter ve

raportörler ilgili oturumun başkanı tarafından Şûra üyeleri arasından belirlenir.

(5) Sektör oturumunda değerlendirilecek çalışma grubu raporu özeti oturum sekreteri

tarafından okunur.

(6) Sektör oturumuna davet edilen panelistler sunumlarını gerçekleştirir.

(7) Şûra üyeleri ve diğer katılımcılar, görüşlerini bildirmek üzere oturum başkanından

söz isteyebilir.
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(8) Sektör oturumlarında görüşülen çalışma grubu raporuna ilişkin en az 3 (üç) Şûra

üyesinin imzasıyla önerge verilebilir. Her bir önerge ayrı ayrı oturum sekreteri tarafından oku-

nur.

(9) Önergelerin tamamının dinlenmesi ve değerlendirilmesine müteakip oturum başkanı

tarafından önergeler ayrı ayrı oylamaya sunulur. Oylamada Şûra üyeleri kabul veya ret şeklinde

oy kullanır, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde oturum başkanının kullandığı oy

yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(10) Oturum sonrasında başkan, sekreter ve raportörler tarafından sektör oturum raporu

hazırlanır. Raporda verilen önergeler, oylama sonuçları, görüşülen konular ile oturuma dair ge-

nel bilgiler yer alır. Hazırlanan rapor imzalanarak Kurula iletilir.

(11) Bakanın uygun görmesi durumunda; Şûra programına davet edilen yabancı ülke-

lerin bakan ve bakan yardımcılarının katılım sağlayacağı Bakanlar Oturumu düzenlenebilir.

Oturumda sektördeki işbirliği fırsatları, bölgesel sorunlar, çözüm önerileri gibi konular ele alı-

nır.

(12) Şûranın kapanış programında yapılan çalışmaların genel bir değerlendirmesi ya-

pıldıktan sonra Şûra Sonuç Bildirgesinde yer alacak temel hususlar Şûra Sonuç Raporuyla ka-

muoyuna açıklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şûra Kararlarının Niteliği, Takibi ile Mali Hükümler

Şûra kararlarının niteliği ve yayımlanması

MADDE 15 – (1) Şûrada ülkenin ve toplumun ihtiyaç ve beklentilerini ortak akıl yolu

ile ortaya çıkarmaya yarayan tavsiye niteliğinde kararlar alınır.

(2) Şûra Sonuç Bildirgesinde yer alacak kararlar Bakan onayı ile belirlenir.

(3) Şûra organizasyonunun bitiminden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde Şûra Sonuç

Bildirgesi yayımlanarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılır.

Şûra kararlarının takibi

MADDE 16 – (1) Şûra Sonuç Bildirgesinde yer alan kararlara ilişkin yapılan çalışmalar

ve bu kapsamda hedeflenen göstergelere ilişkin güncel değerler her yıl Bakanlık makamına

sunulmak üzere raporlanır.

(2) Şûra Sonuç Bildirgesinde yer alan her bir kararın takibi ve raporlanması bu karardan

sorumlu bakanlık kuruluşu tarafından yapılır. Hazırlanacak rapor kararla ilgili olan diğer kurum

veya kuruluşların çalışmalarını içerecek şekilde olmalıdır.

Mali hükümler

MADDE 17 – (1) Şûra toplantılarına katılan bakanlık kuruluşları, diğer kamu kurum-

larının personeli ile Şûra çalışmaları için Bakan tarafından görevlendirilen diğer kişilerin har-

cırahları, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

(2) Şûra organizasyonu kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları, ilgili mevzuat

hükümlerine göre yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesinden ve döner sermaye bütçesinden

karşılanır.

(3) Şûra organizasyonu kapsamında temin edilecek mal ve hizmetlerin ihale ve satın

alma işlemleri Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 4/6/2013 tarihli ve 28667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaş-
tırma, Denizcilik, Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şûrası Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE  ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK  

MADDE 1 – 17/7/2016 tarihli ve 29773 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında
yer alan “yönetim” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler,
diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/ana
sanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul
edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri
kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Farklı bir yükseköğretim kurumundan özel öğrencilik statüsünde alınan derslerin
kredileri, öğrencisi olduğu programın derslerinin kredilerine sayılabilir. Sayılan bu dersler, öğ-
rencinin kayıtlı olduğu program tarafından uygulanan asgari zorunlu kredi sayısının yarısından
fazlası olamaz. Hangi derslerin kabul edileceği, ana bilim dalı başkanlığının görüşü alınarak,
enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Yatay geçişler ile ilgili hususlar uygulama esaslarında belirlenir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/7/2016 29773

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/10/2018 30575
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın

Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, organlarını, gö-

revlerini ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, dünyada ve ülkemizde kadınların karşılaştıkları her

türlü sorunun en aza indirilmesi ve yaşam kalitelerinin sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi

amacıyla bilimsel araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak, yapılan araştırmaların sonuç-

larının değerlendirilmesini sağlamak ve kadın çalışmaları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili

ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak, kadın ile ilgili her alanda araştırmalar yapmak veya

yaptırmak, projeler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

b) Dünyada ve ülkemizde kadın sorunlarıyla ilgili her konuda araştırma ve inceleme-

lerde bulunmak ve yürütülmekte olan benzer çalışmalara katılmak ve desteklemek.

c) Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

ç) Kadınların kişisel ve mesleki bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirecek kurumsal yapı

ve mekanizmaların kapasitelerini, niteliklerini ve erişim kolaylıklarını iyileştirecek, kadınların

aile hayatı, sosyal, siyasi ve ekonomik alanda karar mekanizmalarına katılımlarını güçlendire-

cek, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak.

d) Özellikle Ege Bölgesi ve Aydın ilindeki kadınlar ve kız çocukları için çeşitli konu-

larda seminerler vermek ve halk eğitimi programlarını yürütmek.

e) Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve semi-

nerler verilmesini sağlamak ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici çalışmalar yap-

mak.

f) Kuruluş amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak.

g) Kadın sorunlarının belirlenmesi konusundaki gelişmelerin ve yayınların izlenebil-

mesi amacıyla arşiv ve kitaplık oluşturmak.

ğ) Kadın sorunları konusunda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ile-

tişim ağı kurmak.

h) Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulun-

mak, ihtiyaçları ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danış-

manlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.

ı) Sürdürülebilir ve etkin bir ulusal kalkınmayı gerçekleştirebilecek yapısal çözümleri

uygulayabilmek için kadın sorunu olarak adlandırılan birçok sorunun gerçekte toplumun sorunu

olduğu ve toplumdaki her bireyi ilgilendirdiği inancını toplumun her kesiminde yaygınlaştırmak

ve pekiştirmek suretiyle çalışmalar yapmak, kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.

i) Gerek insan hakları gerekse kadın hakları alanında Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası

sözleşmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

j) Kadın sorunları konusunda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak

üzere, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve

Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, akademik kurumlar, belediyeler, kadın

hakları alanında gönüllü çalışan gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak.

k) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

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

üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür

yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda

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

Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a)  Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini

hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün bilgisine sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek.

e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve

programları hazırlamak.

f) Merkezde planlanan çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

g) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.

ğ) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağla-

mak.

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ile Üniversite Yöne-

tim Kurulunca önerilen, Merkezin çalışma alanları ile ilgili veya kadın alanında çalışan öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam

dokuz kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. 

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

toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu

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

oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet ve yayın konularındaki

isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
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d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilerek Rektör ta-

rafından onaylanan en fazla kırk üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süreleri

dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine yenileri seçilebilir. Görev süresi biten üye yeniden

seçilebilir.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Kurul, Müdürün daveti üzerine yılda en

az iki kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar,

davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz. Toplantılar yazılı olarak

kayıt altına alınır.

(3) Danışma Kurulunun altında, çalışmaların daha profesyonelce yürütülmesi için, Mer-

kez Yönetim Kurulu kararıyla alt birimler kurulabilir. Kurulacak alt birimlerin sayısı ve çalışma

konuları Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tav-

siye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 15/2/2011 tarihli ve 27847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydın

Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bartın Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları ve yönetiminin oluşumu ile görevlerine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bartın Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları ve yönetiminin oluşumu ile yetki ve sorumluluk-
larına ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Otizm spektrum bozukluğu, zihin yetersizliği, işitme yetersizliği, görme ye-

tersizliği, öğrenme güçlüğü vb. alanlarında eğitimlerin gerçekleştirildiği yerleri,
b) Koordinatör: Otizm spektrum bozukluğu, zihin yetersizliği, işitme yetersizliği, görme

yetersizliği, öğrenme güçlüğü vb. alanlarındaki birim sorumlularını,
c) Merkez: Bartın Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Öğretmen: İlgili alanlardaki özel eğitim öğretmenlerini,
e) Özel gereksinimli birey: Merkezden hizmet alacak olan zihin, işitme, görme yeter-

sizliği, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü vb. alanlarından bir ya da birkaçından
etkilenmiş bireyleri,

f) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Bartın Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine destek hizmetleri sunmak, özel eğitim alanı

ile ilgili araştırma ve yayımlar yapmak.
b) Üniversitenin içindeki ve dışındaki hedef kitlenin ihtiyacına göre diğer fakülte ve

kuruluşların ilgili bölümlerine uygulama ve eğitim olanağı sunmak.
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c) Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde engelli öğrenciler için
destekleyici ve engelsiz bir üniversite ortamı sağlanmasına destek olmak.

ç) Özel eğitim alanında karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla özel
eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda inceleme, araştırma ve uygulama yapmak ve bun-
ları desteklemek.

d) Özel ya da resmi özel eğitim okullarında eğitim veren öğretmenlere özel eğitim ala-
nında bilgilendirici eğitimler vermek.

e)  Özel ya da resmi özel eğitim okullarıyla iş birliği ve iletişim halinde bulunmak.
f) Üniversite ve bölge genelinde özel eğitim bilgilendirme ve farkındalık seminerleri

düzenlemek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Özel gereksinimli bireylerin eğitsel değerlendirmelerini yapmak, ilgili kurum ve ku-

ruluşlarla işbirliği içinde tıbbi ve psikolojik incelemelerinin yapılmasını sağlamak ve bu bi-
reyleri izlemek.

b) Özel gereksinimli bireylere bireysel ve/veya grup eğitim hizmeti sunmak ve ailelerine
destek hizmeti sağlamak.

c) Özel eğitim alanında çalışan özel eğitimcilere ve kaynaştırma uygulamaları yürüten
öğretmenlere yönelik mesleki gelişim ve destek hizmeti sağlamak.

ç) Öğrencilere yönelik kısa süreli kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim ve uygulama
programları oluşturmak.

d) Özel eğitim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek,
araştırma, inceleme, geliştirme çalışmaları ya da projeleri yürütmek ve ilgili kişi ya da kuru-
luşlarla bilimsel ve teknik iş birliği yapmak.

e) Özel eğitim alanı ile ilgili araç, gereç ve materyaller geliştirmek.
f) Engelli öğrenciler için destekleyici ve kapsayıcı bir üniversite ortamı sağlanmasına,

onların akademik başarı ve eğitimleri önündeki sınırlılıkların ortadan kaldırılmasına destek ol-
mak.

g) Özel eğitim konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve görüş bildirmek.
ğ) Öğrencilere mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı hizmeti sunmak.
h) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla araştırmalar yap-

mak.
ı) Yurt içinde ve yurt dışında, Merkezin çalışma alanı ile ilgili uygulama, araştırma, in-

celeme yapmak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bunları desteklemek, proje hazırla-
mak ve eğitimler sunmak.

i) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara, lisans ve lisansüstü dü-
zeyde öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözlem des-
teği sunmak, danışmanlık yapmak.

j) Merkezin çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler,
konferanslar, sempozyumlar, kongreler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, diğer kurum kuru-
luşların düzenlediği etkinliklere katılmak ve yayınlar yapmak.

k) Merkezin çalışma alanı ile ilgili gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık
ve arşiv oluşturmak.
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l) Özel gereksinimi olan bireylere sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırarak Tür-
kiye geneline yaymak.

m) Özel gereksinimi olan bireylere ve ailelerine yönelik eğitsel, mesleki gelişim, sosyal,
psikolojik destek hizmet ve faaliyetleri yürütmek.

n) Özel gereksinimi olan bireylerin eğitimleri ve psikososyal gelişimleri ile ilgili bilgiler
elde etmek ve bu bilgilerin düzenli bir şekilde arşivlenmesini gerçekleştirerek kamuoyu ile
paylaşımına yönelik süreli/süresiz basılı ya da görsel yayınlar hazırlamak, konu ile ilgili ulusal
ve uluslararası kuruluşlarla bilgi paylaşımına yönelik gerekli iletişim ağını kurmak.

o) Özel gereksinimli öğrenciler ve ailelerinin en üst düzeyde eğitim imkânlarından fay-
dalanmaları amacıyla Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi işletmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona
eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere
en fazla üç kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı
ayı aştığı takdirde yerine yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumlu olmak.
c) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanların görev, yetki ve so-

rumluluklarını belirlemek.
ç) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve programların yürütülmesini sağ-

lamak.
d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, toplantılara

başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
e) Merkezde sunulan hizmetlerin, ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilerek geliştiril-

mesi konusunda ilgili diğer kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
f) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve/veya

koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler belirlemek ve yürütmek.
g) Merkez çalışanlarının birlikte uyum içinde çalışmalarına ve kendilerini akademik

ve mesleki alanlarda geliştirmelerine destek olmak.
ğ) Merkezin kadro ihtiyaçlarını mevcut stratejilere göre planlamak ve gerekçesi ile bir-

likte Rektöre bildirmek.
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h) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ı) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcılarının yanı sıra Rektör tarafın-

dan üç yıl için görevlendirilen Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversite bünyesindeki dört

kişi ile birlikte en fazla yedi üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Süresi

dolan üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların yerine süreyi

doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim kurulunda oylamalar açık yapılır ve kararlar

toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programını, araştırma ve eğitim projelerini

karara bağlamak.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği esaslarını be-

lirlemek.

c) Yıl sonu çalışma raporunu onaylamak.

ç) Merkezde görev yapan elemanların görev ve sorumluluklarını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, ilgili konularda çalışmalar

yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün tek-

lifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite

dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Mü-

dür tarafından tespit edilen bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz.

Müdür gerekli gördüğü durumlarda Merkez yöneticilerinin Danışma Kurulu toplantılarına ka-

tılmalarını isteyebilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve tavsiyelerde bulu-

nur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARI İDARESİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üni-

versitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b),

(ç) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Denetim Kurulu: Rektörlük makamı onayı ile görevlendirilen; Emlak Müdürlüğün-

den bir kişi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından bir kişi ve diğer birimlerden görev-

lendirilecek personelden oluşacak en az üç kişiden oluşan kurulu,”

“ç) Fiyat tespit komisyonu: Rektörlük makamı onayı ile görevlendirilen; bir öğretim

elemanı, Emlak Müdürlüğünden bir kişi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından bir kişi

ve diğer birimlerden görevlendirilecek personelden oluşacak en az beş kişiden oluşan komis-

yonu,”

“g) İhale yetkilisi: Dicle Üniversitesi Rektörünü veya ihale yetkisini devredeceği rektör

yardımcısı veya Genel Sekreteri,”

“ü) Denetim komisyonu: Taşınmazların (kantin, çay ocağı, kafeterya ve benzeri yerler)

kiraya verildiği birimlerce denetimi yapılmak üzere, en az bir birim yetkilisinin başkanlığında

ve ilgili birimin amiri (dekan, müdür, daire başkanı, başhekim ve benzeri) tarafından oluşturulan

en az üç kişiden oluşan komisyonu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idare-

lerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991

tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suç-

lardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme su-

çundan dolayı hükümlü bulunanlar.”

“c) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü

tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı

Başkanlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Kira bedelleri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden

itibaren on beş gün içinde peşin olarak ödenebilir. Ancak; taşınmaza ait kira şartnamesi ve kira

sözleşmesinde belirtilmesi şartıyla kiraya verilen işyerleri veya arazinin ilk yıl için kira bede-

linin dörtte birinin ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliği tarihinden itibaren

on beş gün içinde peşin olarak, kalanının üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip

yıllar kira bedellerinin ise üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenmesi hususunda

düzenleme yapılabilir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bir yıldan uzun süreli kira ve irtifak hakkı sözleşmelerinde ikinci

ve izleyen yıllar bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi

(TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında, tarımsal amaçlı sözleşmelerde

ise ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – oniki

aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde tahmin edilen be-

deli, Kanunun 45 inci maddesi gereğince her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen

parasal sınıra kadar olan ihalelerde açık teklif usulü yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye ait olup 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol Kanununun 47 nci maddesi uyarınca kamu hizmetinin görülmesi amacıyla söz konusu

Kanuna ekli cetvellerde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen taşınmazlarda bu-

lunan ve büfe, kantin, çay ocağı olarak kullanılmak üzere kiraya verilecek yerlerin ihale iş ve

işlemleri taşınmazın tahsis edildiği idare tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 71 – (1) Üniversite taşınmazlarında kiralanan büfe, market, kantin, çay ocağı,

kafeterya ve lokanta gibi yerlerde öğrencilere ve personele ihtiyaç duyacakları yiyecek, içecek,

kırtasiye ve sair ihtiyaç maddelerinin kaliteli ve ucuz yoldan sunulmasını sağlamak amacıyla

fiyat tespit komisyonu yılda iki defa olmak üzere her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bu yer-

lerde satışa sürülen ürünlerin fiyatlarını tespit etmek üzere toplanır. Fiyat tespit komisyonunca

belirlenen fiyatlar İdareye sunularak onaylanır.

(2) Fiyat tespit komisyonunun görev süresi iki yıldır. Süre dolmadan komisyon üyeli-

ğinin İdarece sonlandırılması veya komisyonun değiştirilmesi halinde kalan süreyi tamamlamak

üzere yeni üye görevlendirilir. Üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Denetim Kurulu ve denetim komisyonları

MADDE 72 – (1) Denetim Kurulu, Rektörlük makamının oluru ile kurulur. Denetim

Kurulunun görev süresi iki yıldır; görev süresi sona eren üyeler aynı usulle tekrar görevlendi-

rilebilir. Süre dolmadan komisyon üyeliğinin İdarece sonlandırılması veya komisyonun değiş-

tirilmesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Denetim Kurulu, bi-

rimlerin faaliyet sınırları dışında bulunan (öğrenci yaşam merkezi, benzin istasyonu, lokanta,

kafeterya, büfe, market ve benzeri) işyerlerini, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultu-

sunda altı ayda en az iki kez belirsiz zamanlarda denetler. Denetim Kurulu, yapacağı denetimler

sonucunda denetim formunu tanzim ederek denetim raporlarını ve önerilerini İdareye bildirir.

(2) Denetim komisyonu; ilgili birim amirinin oluru ile kurulur. Bu komisyonun görev

süresi iki yıl olup görev süresi sona eren üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Denetim
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komisyonu birimlerin faaliyet sınırları içinde bulunan (kafeterya, büfe, çay ocağı, lokanta ve

benzeri) işyerlerini, ayda en az bir kez denetler ve yapacağı denetimler sonucunda denetim for-

munu tanzim ederek denetim raporlarını ve önerilerini Rektörlüğe bildirir.

(3) Denetim Kurulu ile denetim komisyonlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversite taşınmazlarında kiralanan büfe, market, kantin, çay ocağı, kafeterya ve

lokanta gibi yerlerde; yiyecek ve malların hazırlanması, servise sunulması, saklanması ile kul-

lanılan mekânların, alet, makine ve malzemelerin genel temizliği ve hijyeni konusunda dene-

timler yapmak.

b) Bu yerlerde satışa sunulan ürünlerden bozulan, kullanım süresi geçen ya da tüketime

uygun olmayan yiyeceklerin satıştan men edilmesini sağlamak, bu hususta yetkili olanları uyar-

mak ve durumu İdareye haber vermek.

c) Çalışan elemanların kılık, kıyafet ve genel temizlik kurallarına dikkat etmeleri ile

sarılık testi, portör muayenesi, akciğer grafiği gibi sağlık tetkiklerinin yapılıp yapılmadığını

kontrol etmek.

ç) Hizmet kalitesinin artırılması konusunda tavsiyelerde bulunmak.

d) Fiyat tespit komisyonunca hazırlanıp İdarece onaylanan fiyat listelerine uyulup uyul-

madığını denetlemek, uyulmadığının tespit edilmesi durumunda, işlem yapılmak üzere durumu

İdareye bildirmek.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların fiilî durumları İdarece ha-

zırlanan program dâhilinde mahallinde tespit edilir. Tespitten önceki sürelere ait işgal ve ta-

sarruflar sebebiyle ecrimisil takip ve tahsilâtı yapılarak bu taşınmazlar denetim ve idare altına

alınır. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Üniversitenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması

gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite taşınmazlarının gerçek veya tüzel kişilerce işgale uğradığının tespit edil-

mesi hâlinde, tespit tarihinden itibaren on beş gün içinde Taşınmaz Tespit Tutanağına dayanı-

larak ecrimisil İdarece tespit edilir ve karara bağlanır. Taşınmazların gerçek veya tüzel kişilerce

işgali üzerine; fuzuli şagilden, 12 nci madde hükümlerine uygun olarak İdarede taşınmaz ve

değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı en az üç kişiden oluşturulan komisyonca, tespit

tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ecrimisil işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgililerce İdareye

dilekçeyle müracaat edilerek itiraz edilebilir. İtiraz tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde

İdarece itiraz karara bağlanır ve sonucu karar tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde dü-

zenlenecek ecrimisil düzeltme ihbarnamesi ile ilgilisine tebliğ edilir.
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(3) Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi, peşin ödenmesi halinde ise ayrıca

yüzde on beş indirim uygulanır. Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise 21/7/1953

sayılı ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tah-

sil olunur. Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleş-

mede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 91 – (1) Fuzuli şagilin işgal veya tasarruf ettiği taşınmazdan tahliyesinin

herhangi bir nedenle sağlanamamış olması, aynı taşınmazdan ikinci ve müteakip defa ecrimisil

istenmesine engel teşkil etmez. Ecrimisilin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı

hakkını vermez. İşgal edilen taşınmaz mal, İdarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülki ami-

rince en geç on beş gün içinde tahliye ettirilerek İdareye teslim edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Kiraya verilen taşınmazlardan süresi dolduğu hâlde tahliye edilmeyen, sözleşmesi

feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen taşınmazların

tahliyesi; hasat sezonu, iş ve hizmetlerin mevsimlik faaliyet dönemi de dikkate alınarak İdarenin

talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince en geç on beş gün içinde Kanunun 75 inci mad-

desine istinaden tahliyesi sağlanarak taşınmaz, İdarece görevlendirilecek memurlara boş olarak

teslim edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Devam eden sözleşmelere ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımlandığı tarihte halen devam eden bir

yıldan uzun süreli kira, irtifak hakkı sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri mevcut

sözleşmeler, yenilenmeksizin 14 üncü madde hükümleri uyarınca hesaplanarak tahsil edilir.

Ancak, 1/8/2018 tarihinden itibaren güncellenerek tespit edilen cari yıl kira, irtifak hakkı be-

dellerinin; 1/1/2019 tarihine kadar olan döneme isabet eden kısmı mevcut sözleşme hükümle-

rine göre, bu tarihten sonraki döneme isabet eden kısmı ise 14 üncü maddeye göre hesaplanarak

gerekli tahsilat, mahsup ve iade gerçekleştirilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/8/2018 tarihinden itibaren cari yıl ve takip eden yıllara ait

devam eden sözleşmelerde kira bedelleri biri peşin olmak üzere üçer aylık dönemler halinde

üç eşit taksitle; kalan kira miktarı kadar süresiz teminat alınmak suretiyle taksitlendirme yapı-

labilir.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/8/2010 27671
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İstanbul Kent Üniversitesinden:

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fık-

rasının (b), (c) ve (ç) bentleri, sekizinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tezsiz yüksek lisans programları için üç yarıyıl kapsamındaki en az 30 kredilik ders

yükü ve bitirme projesi dersinin,

c) Doktora ve sanatta yeterlik programları için sekiz yarıyıl kapsamındaki 21 kredi ders

yükü, seminer dersi, yeterlik sınavı ve doktora tez döneminin,

ç) Tezli yüksek lisans programları, sanatta yeterlik ve doktora programları için normal

öğrenim süresi içerisinde tez savunmasına çıkmayan veya tezini bu süreler içerisinde teslim

edemeyen öğrenciler için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kredi başına ders ücreti kap-

samında ek öğrenimin,”

“(8) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenciler en az iki yarıyılı ders döneminde ve

en az bir yarıyılı tez döneminde geçirmek kaydıyla ders ve tez başarı gereklerini yerine getir-

dikleri takdirde üç yarıyılda mezun olabilirler.”

“(10) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim süresi bilimsel hazırlıkta ge-

çen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-

kılmaksızın en fazla 12 yarıyıldır. Doktora programı için ders döneminin başarıyla tamamlan-

ması için azami süre tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıldır. Bu süre

içinde kredili ve kredisiz derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü

en az GNO şartını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programı belirten belgeler ile ilgili enstitü yö-

netim kurulunca istenen diğer belgeleri de ekleyerek akademik takvimde belirtilen süreler için-

de ilgili enstitü sekreterliğine başvururlar.

(2) Başvuru için gerekli diploma yurt dışından alınmış ise, diplomanın YÖK tarafından

denkliğinin onandığına dair belgenin aslı ya da YÖK’e denklik başvurusunda bulunulduğuna

dair belgenin aslı veya ilgili üniversitenin YÖK tarafından tanındığına dair resmi yazı gerekir.

Mezuniyet için diğer tüm koşulları yerine getirmiş olan öğrencinin denklik belgesinin aslını

ibraz etmesi zorunludur. Öngörülen süreler içerisinde denklik belgesini ibraz etmeyen öğren-

cilerin mezuniyet işlemleri gerçekleştirilmez ve ilgili yükseköğretim kurulundan ilişiği kesilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, üçüncü, beşinci, altıncı ve

sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sa-

hip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’e başvurduğu programın puan

türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları
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gerekir. Enstitüler bünyesinde yürütülen her tezli yüksek lisans programına hangi ALES puan

türüyle başvuru yapılacağı, ilgili anabilim dalı başkanlığı önerisi, ilgili enstitü kurul kararı ve

Senato onayı ile belirlenir.”
“(3) İngilizce dilinde veya İngilizce ağırlıklı yürütülen yüksek lisans programlarına öğ-

renci kabulünde YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce yabancı dil sı-
navlarından birinden en az 55 eşdeğer puan almak şartı aranır.”

“(5) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans diploma-
sına sahip olmaları gerekir. Adayların; ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde olmak
kaydıyla, en az 55 puana ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınav türlerinin
birinden eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

(6) Doktora programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında ÖSYM tarafından yapı-
lan merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden bu puan muadili bir puan alınması zorunlu
olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine
Senato tarafından karar verilir.”

“(8) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans ve yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran aday-
ların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı
ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü program başvuru ölçütleri her akademik yıl ilgili enstitü anabilim/ana-
sanat dalının önerisi ve ilgili enstitü kurulunun onayı ile Üniversite senatosu tarafından belir-
lenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Programlara girmeye hak kazanan adaylar Üniversite tarafından istenen belgeler
ile ilgili enstitü sekreterliği öğrenci işlerine bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak
belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi veya belirleyeceği vekili aracılığı
ile yaptırabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-
sinde yer alan “uygulanır’’ ibaresi “uygulanabilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler,
diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasa-
nat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul
edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri
kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul
koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından be-
lirlenir.
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(2) Özel öğrencilerin alacakları toplam ders sayısı lisansüstü programındaki alınması
gereken toplam derslerin %50’sini aşamaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne ben-
zer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş
yapmak isteyenlerin, enstitüye kabul edilebilmeleri için öğrencinin ilk girdiği enstitüde en az
bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden başarılı olmuş ve ya-
tay geçiş yapmak istediği lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş ol-
ması gerekir.”

“(4) Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili lisansüstü programa
sayılacağı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belir-
lenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Öğ-
renci İşleri Direktörlüğüne” ibaresi “Enstitü Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan son
cümle yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Öğ-
renci İşleri Direktörlüğüne’’ ibaresi “ Enstitü Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “uzmanlık
alan dersi,’’ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “uz-
manlık alan dersi’’ ibaresi ve beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, altıncı fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Öğrencinin sanatta yeterlilik ve doktora programlarında bir dersten başarılı sayı-
labilmesi için minimum 2,50 (CB) notuna sahip olması gerekir. GNO’sunun en az 3,00 (BB)
olmaması durumunda, doktora öğrencileri yeterlik sınavına giremez ve yeterlik sınavına gire-
meyen ya da başarılı olamayan öğrenci tez dönemine geçemez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğ-
renci İşleri Direktörlüğüne’’ ibaresi “Enstitü Sekreterliği Öğrenci İşleri Ofisine” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğ-
renci İşleri Direktörlüğü” ibaresi “Enstitü Sekreterliği Öğrenci İşleri” olarak ve ikinci fıkrasında
yer alan “Öğrenci İşleri Direktörlüğünce” ibaresi “Enstitü Müdürlüğünce” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tüm derslerini başarmış olsa

da mezuniyete hak kazanması için GNO’su 2,50’den az olamaz. Ortalama şartını sağlayıncaya
kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en
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geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu
da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü
yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ha-
linde üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından
başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danış-
manı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yüksek lisans tez konusunda tez danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez konusu değişikliği yapılabi-
lir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin ilk
cümlesinde yer alan “danışmanına’’ ibaresinden önce gelmek üzere “tez’’ ibaresi eklenmiş, (f)
bendinde yer alan “ya da altı’’ ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (g) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin kaydı enstitü yönetim kurulu kararı
ile silinir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ikinci
ve üçüncü cümleler yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “18”
ibaresi “15” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde yer alan “AGNO” ibaresi
“GNO” olarak, “2,00” ibaresi “2,50” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “18” ibaresi “12” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkranın
son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 48 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
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(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversite
senatosunun öngördüğü en az genel not ortalaması şartını sağlayamayan öğrencinin yüksek-
öğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

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

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “biri” ibaresi “ikisi” olarak de-
ğiştirilmiştir. “Bir öğrencinin en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi
zorunlu olup en erken üçüncü yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girebilir.” 

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.” 

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan üçüncü
ve dördüncü cümleler yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağı-
daki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “18” ibaresi ise “12” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’ den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak
üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.”

“(3) Öğrencinin almış olduğu lisans dersleri ve sanatta yeterlik programı öncesi almış
olduğu yüksek lisans dersleri doktora öğreniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 56 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi

Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirle-
yeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü
yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Üniversite senatosunun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üye-
leri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bu-
lunmaması halinde Üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim ku-
rulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.
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Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programla-
rında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans
tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora dere-
cesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik öğrencilerinin; derslerde başarılı sayılabilmesi için

her ders için minimum 2,50 not ortalamasına sahip olması gerekir. Ancak öğrencinin tez/eser
çalışması önerisi savunmasına girebilmesi için GNO’ su en az 3,00 olmak zorundadır. Ortalama
şartını sağlayamayan öğrenci tez/eser önerisi savunmasına giremez, ortalama şartını sağlayın-
caya kadar ders dönemini bitirmemiş olmak kaydıyla tekrar veya yeni ders almakla yükümlü-
dür.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

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

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

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

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 60 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci

için anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde
sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede
danışmandan başka enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez da-
nışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde,
enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde deği-
şiklik yapılabilir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “Yeterlik sınavını” ibaresi, “Kredili ve kredisiz derslerini” olarak değiştirilmiştir.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                              11 Haziran 2020 – Sayı : 31152



MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“Sanatta yeterlik tezinin/çalışmasının sonuçlanması

MADDE 62 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Üniversite senatosu tarafından kabul

edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi

çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-

malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.

Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.

Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-

lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte

karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin/çalışmasının sonuçlanabilmesi için en az üç tez/eser çalışması

izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-

nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı

olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu

dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı

olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olma-

ması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride

yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının

sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-

leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-

rısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik

çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri

yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde

yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul

edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 48 inci

maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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(8) Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, jüri başkanı tarafından
toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak anasanat dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye bil-
dirilir. Yeni savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen bir aylık süreyi geçmemek
üzere, danışmanın önerisi de dikkate alınarak enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyelerine ve
öğrenciye yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 36 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 37 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/2017 tarihli ve 29984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ye-
dinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Ancak, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimli-
ğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına baş-
vurularında ALES şartı aranmaz. Bu kapsamdaki adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55 'ten düşük, 75'ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/2/2017 29984
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 7/2/2018 30325
2- 8/10/2018 30559
3- 3/7/2019 30820
4- 26/1/2020 31020

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/3/2018 30371
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Ufuk Üniversitesinden:
UFUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün

eğitim veya uzaktan eğitim yoluyla yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora programların-
dan oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ufuk Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim

veya uzaktan eğitim yoluyla yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora programlarından olu-
şan lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri

tarihleri içerecek şekilde Ufuk Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenerek, ilgili enstitülerce
ilan edilen eğitim dönemini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans

Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ta-
nımlanan ve enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,

d) Anabilim dalı başkanlığı: Anabilim dalının lisansüstü eğitim programlarında fiilen
görev yapan Üniversitede kadrolu profesör, doçent ve dr. öğretim üyesi unvanlı öğretim üyeleri
ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Anabilim dalı başkanı: Enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalı başkanını,
f) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini

gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,
g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik et-

mek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
ğ) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere enstitü

anabilim dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan ve bir
yıl için görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

h) Enstitü: Ufuk Üniversitesi enstitülerini,
ı) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
i) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında enstitü müdür yardımcıları

ve müdürün göstereceği 6 aday arasından enstitü kurulunca seçilecek 3 öğretim üyesinden olu-
şan kurulu,

j) İkinci tez danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora yapan öğrencinin tez veya uygula-
ma konusunun özelliği gereği danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü
yönetim kurulunca atanan, öncelikle Ufuk Üniversitesinde olmak üzere gerektiğinde başka bir
yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini,
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k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

l) Kredi: Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygu-
lama veya laboratuar saatinin yarısının toplamına eşit olan birim değerini,

m) Müdür: Ufuk Üniversitesi enstitü müdürlerini,
n) Müdür yardımcısı: Ufuk Üniversitesi enstitü müdür yardımcılarını,
o) Mütevelli Heyet: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ö) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
p) Öğrenim ücreti: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen lisansüstü

öğrencilerden alınacak ücreti,
r) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
s) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenlerin, enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere kabul
edilmesini,

ş) Proje: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel
bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

t) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü,
u) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip ir-

delenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalış-
mayı,

ü) Senato: Ufuk Üniversitesi Senatosunu,
v) Tanıma belgesi: YÖK tarafından denklik belgesi tanzim edilinceye kadar lisansüstü

programa başvuran ilgilinin, tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurum ve programından mezun
olduğunu gösteren belgeyi,

y) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bi-
limsel bir çalışmayı,

z) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-
malarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere ana-
bilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca atanan en az üç öğretim üye-
sinden oluşan komiteyi,

aa) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim etkinliklerinin bilişim tek-
nolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrenci-
lerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı ta-
rafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı/eşzamansız biçimde veril-
diği öğretimi,

bb) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,
cc) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Genel Esaslar

Yüksek lisans programları
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programları; tezli veya tezsiz olarak enstitülerin anabi-

lim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. İlgili anabilim dalı başkanlığının kararı, enstitü ku-
rulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla bir enstitü, anabilim da-
lında o anabilim dalından farklı bir ad taşıyan disiplinler arası bir başka yüksek lisans programı
da açılabilir. Ayrıca ilgili anabilim dalı başkanlığının kararı, enstitü kurulunun önerisi, Senato-
nun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla diğer üniversitelerle birlikte ortak yürütülecek
yüksek lisans programları açılabilir.
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(2) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi,
Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı me-
kânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim
faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim yüksek lisans programları
Ufuk Üniversitesi bünyesinde açılabilir.

(3) Üniversitenin yüksek lisans programlarında eğitim ve öğretim dili Türkçedir. Ya-
bancı dilde yüksek lisans programları mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde enstitü kuru-
lunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla açılabilir.

Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul
MADDE 6 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak

adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:
a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş

Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) ala-
cakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programları için ALES’ten başvurdukları programın puan türünde
en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerden de başvurdukları
programın puan türüne göre ALES’ten en az 40 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul
edilen sınav belgesine sahip olmaları gerekir.

c) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı aranıp aranmayacağı veya
kaç puan aranacağı ve hangi sınav sonuçlarının eşdeğer tutulacağı ilgili anabilim dalı başkan-
lığının öngördüğü ve enstitü kurulu onayı ile ilgili dönem öğrenci alım ilanında belirtilir. Ya-
bancı dille öğretim yapılan programlarda sadece ÖSYM tarafından yapılan veya eşdeğer kabul
edilen sınavlarda en az 80 puan şartı aranır. Türkçe yapılan programlar için ÖSYM’nin Yabancı
Dil Sınavı yanında eşdeğer kabul edilen sınavlar ile Ufuk Üniversitesinin yabancı dil muafiyet
sınavından anabilim dalı başkanlığının ön gördüğü ve enstitü kurulunca onaylanan dil puanı
barajını geçen adaylar ve yabancı dilde eğitim ve öğretim veren bir yükseköğretim kurumundan
lisans mezunu olan öğrenciler doğrudan yabancı dil koşulunu karşılamış sayılır. Tezsiz yüksek
lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans prog-
ramına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi enstitü kurulu onayı ile ya-
bancı dil koşulu da getirilebilir.

ç) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adaylar; tezli başvurular için ALES
puanının %50’si, ve mülakat puanın %50’sine göre, tezsiz başvurular için lisans not ortalama-
sının %50’si ve mülakat puanın %50’sine göre değerlendirilir. Mezun durumda olabilecek aday-
ların başvurusunda ise ALES puanının %50’si ve mülakat puanının %50’sine göre değerlendi-
rilir.

d) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların mülakat öncesi ön kayıt işlem ta-
rihi ile kesin kayıt tarihi Üniversitece hazırlanacak akademik takvimde belirtilir.

Bilimsel hazırlık
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programlarına giriş şartlarını sağlayan, başarılı bulunan

ve nitelikleri aşağıda belirtilen tezli veya tezsiz yüksek lisans program adaylarına; eksikliklerini
gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile ge-
rekli görüldüğünde uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış
olanlar.

b) Lisans derecelerini yabancı bir ülkede veya Üniversite dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından almış olanlar.
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(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilemez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre yüksek lisans programı
azami sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programının dersleri toplamda on beş krediyi
geçemez.

(3) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, mevcut ders programı dikkate alınarak ilgili
enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu dersler
olarak belirlenir. Bu dersler, ilgili tezli yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli gö-
rülen derslerin yerine geçmez ve yüksek lisans öğrenim not ortalamasına dâhil edilmez. Ancak,
bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yüksek lisans programına yönelik
dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sa-
yılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için öğrencinin tabi olduğu bu Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.

Özel öğrencilik
MADDE 8 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü
derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet
işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrencilik yüksek lisans programında doğrudan derece elde etmeye yönelik
bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi ücret ve
kayıt dâhil Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün
koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrenci kimliği ve as-
kerlik tehir talepleri dâhil öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bunlara burs veya ücret in-
dirimi uygulanmaz. Özel öğrencilerden alınacak öğrenim dâhil diğer ücretler Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenir.

(3) Yüksek lisans programına kabul edilirken Ufuk Üniversitesi öğrencilerinin diğer
yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı olunan derslerden muaf
sayılacakları derslerin oranı ilgili yüksek lisans programında alınması gerekli derslerin %50’sini
geçemez.

(4) Enstitüde özel öğrencilerin başardıkları yüksek lisans derslerini en geç iki yıl (dört
yarıyıl) içerisinde Enstitüde asıl öğrenci olmaları durumunda, kendi anabilim veya bilim alan-
ları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geç-
memek koşulu ile anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun bul-
ması ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir. Özel öğrencilere aldıkları not-
ları gösteren bir belge verilebilir.

Programlar arası geçiş
MADDE 9 – (1) Şartları aşağıda gösterilen durumlarda tezli ve tezsiz öğrenciler için

yüksek lisans programlar arası geçiş uygulanabilir:
a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni anabilim dallarının öne-

risi üzerine enstitü yönetim kurullarınca verilir. Tezsiz yüksek lisans programından tezliye geç-
mek için ilgili programda belirlenmiş yabancı dil notu ve ALES başvurma koşulunun yerine
getirilmesi gerekir. Diğer yükseköğretim kurumlarından programlar arası geçiş taleplerinde
yatay geçişe ilişkin bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

b) Tezli yüksek lisans programından tezsize geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans prog-
ramları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır. Tezsiz programdan tezli programa ge-
çişte, tezli program için gerekli dersleri alıp başarıyla tamamlaması ve tezsiz programdaki genel
not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.
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c) Tezli veya tezsiz programlar arasındaki geçişte başvuruların en geç üçüncü yarıyılın
kayıt yenileme haftasında yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında geçiş
başvurusu bir kez yapılabilir. Yatay geçiş yapan öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda
ya da daha önceki programda geçirdiği süreler de hesaba katılır. Daha önce diğer yükseköğretim
kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapmış olanlar azami öğretim süresi uygun olduğunda
programlar arası geçiş de yapabilir. Tezsiz yüksek lisans programında geçen süreler tezli yüksek
lisans programındaki süreye dâhil edilir. Tezli programa geçişi kabul edilen öğrencilere tez da-
nışmanı ve tez konusu ayrıca belirlenir.

ç) Tezli programa kayıtlı olup tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrenciler başka tezli
bir programa geçiş yapamaz ancak talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programına
kalan süresi dikkate alınarak geçiş yapabilir. Tezi intihal sebebiyle reddedilen öğrenciler diğer
yüksek lisans programlarına geçiş yapamaz.

Yatay geçiş
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim dalında

veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı başarı
ile tamamlamış olan öğrenciler, yüksek lisans programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Tezsiz yüksek lisans programından tezliye yatay geçiş yapmak için ilgili programda belirlenmiş
yabancı dil ve ALES koşulunun yerine getirilmesi gerekir.

(2) Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim dalı başkanlığının olumlu ve gerekçeli
görüşü alınarak ek şart ve gereksinimler ile öğrencinin hangi derslerden muaf tutulacağı ko-
nuları da dâhil enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yüksek lisans programına kabul edi-
len öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet
işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili yüksek lisans programında alınması gerekli derslerin
%50’sini geçemez. Başka bir yükseköğretim kurumunda tamamlanan dönem projesi, seminer,
yeterlik sınavı ve tez dersleri yatay geçişte saydırılamaz. Yatay geçiş için öğrencilerin akademik
takvimde belirtilen yatay geçiş tarihleri arasında gerekli belgelerle başvuru yapması gerekir.

(3) Yüksek lisans programlarına ikinci yarıyılın sonuna kadar ve tez çalışmasına baş-
lanmadan önce yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçişte öğrenci, öğrenim gördüğü programda an-
cak bir kez yatay geçiş yapabilir.

Kesin kayıt
MADDE 11 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrencilik hakkı kazanan Türk ve ya-

bancı uyruklu adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek
kesin kayıtlarını yaptırırlar:

a) Lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı örneği, elektronik çıktısı.
b) Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş öğrenciler için diplomaları ile birlikte

Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik ya da tanıma belgesinin aslı veya onaylı örneği.
c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği, elektronik çıktısı.
ç) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci not dökümü belgesinin (transkript) aslı

veya Üniversitece onaylı örneği.
d) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya elektronik çıktısı.
e) T.C. Kimlik numarası beyanı.
f) Son altı ayda çekilmiş 4.5x 6 cm boyutunda altı adet fotoğraf.
g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan.
ğ) Üniversite Mütevelli Heyetçe belirlenen öğrenim ve diğer ücretlerin ödendiğini gös-

teren belge,
h) Yabancı öğrencilerin öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter

tasdikli örnekleri, İl Göç İdaresi Müdürlüğü veya ilgili resmi kurumdan alınacak ikametgâh
belgesinin aslı veya onaylı örneği.
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(2) Kesin kayıt için belgelerin geçerlilik sürelerinin sona ermemiş olması gerekir. ALES,
Yabancı Dil (YDS veya eşdeğer sınavlar) sınav sonuç belgelerinin geçerlik sürelerinde YÖK’ün
belirttiği esaslar uygulanacaktır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylara, başvuru sırasında aslını
veya onaylı örneklerini teslim etmiş bulunduğu belgeler geri verilmez.

(3) Kayıt için gerçeğe aykırı, sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınav-
larında sahtecilik yaptığı belirlenen, ön kayıt ve mülakatta yanlış beyan ve bilgiler verenlerin
yapılmış kayıtları sonradan öğrenilse dahi iptal edilerek Enstitü ile ilişikleri kesilir ayrıca bunlar
arasında kendilerine daha önce verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu
durumda olanlar, öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır.

(4) Adaylara, kesin kayıttaki belgeleri tamamlamaları için enstitü müdürlüğünce uygun
süre tanınır. Mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla kesin kaydını süresi
içinde yaptıramayan öğrenciler, akademik takvimde belirlenmiş olan ders bırakma tarihine ka-
dar kayıtlarını yaptırabilirler. Bu süre içerisinde mazereti nedeniyle kesin kaydını yaptıramayan
öğrenci Yönetim Kurulu onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere izleyen yarıyılın başında
kaydını yaptırır.

(5) Bir yüksek lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci sayısı 10’dan
daha az sayıda olduğunda enstitü kurulu bu eğitim programında o ders yarıyılı için lisansüstü
program açmayabilir. Ancak kazanan öğrencilerin kayıt hakları programın açılacağı yarıyıla
kadar saklıdır ve öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarı-

yılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Üniversite Mütevelli Heyet tarafından
belirlenen öğrenim ücretini ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme iş-
lemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Öğrenim ve kayıt yenileme ücretini ödemeyen ve
belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan veya yenilemeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve
tez sınavı dâhil hiçbir öğretim faaliyetlerine katılamaz. Bu durumdaki öğrenciler ders seçimi
yapamaz, kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez. Ayrıca
askerlik sevk tehiri yapılmış olanların sevk tehirleri iptal edilir ve öğrencilik haklarından ya-
rarlanamazlar.

(2) Seminer/dönem projesi/tez aşamasındaki her öğrenci kaydını dönem başlarında ye-
nilemek zorundadır. Mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla kaydını
süresi içinde yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirlenmiş olan ders bırakma tarihine
kadar kayıtlarını yenileyebilirler. Kaydını süresi içerisinde yenilemeyen öğrencilerden Müte-
velli Heyet tarafından belirlenen gecikme ücreti alınabilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan
bir yarıyıl için kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise
tez danışmanı tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu du-
rumlarda geçen süreler öğrenimdeki azami süreye dâhil edilir.

(4) Yüksek lisans programlarının herhangi bir aşamasında üst üste iki yarıyıl ya da ara-
lıklı olarak üç yarıyıl ya da daha fazla süre kayıt yaptırmayan öğrencilerin, tekrar kayıt yaptır-
dıklarında, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tez konusu ve/veya
tez danışmanı değişebilir.

Kayıt dondurma/izinli sayılma
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden öğrenime devam

edemeyecek derecede geçerli, haklı ve zorunlu mazeretleri olanlardan, belgeleri enstitü yönetim
kurulunca kabul edilenlerin, Mütevelli Heyeti tarafından ilgili yarıyıl için belirlenen ücreti öde-
mek şartıyla talepleri halinde en çok iki yarıyıl boyunca kayıtları dondurulur ve izinli sayılırlar.
Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez. Kayıt donduran ve izinli sayılan öğrenciler derslere
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devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamazlar. Öğrencilerin karşılaştığı zorunlu as-
kerlik süresi, gebelik süresi, gözaltı süresi, yurt dışında devamı zorunlu görev süresi, üç aylık
süreyi aşan raporlu tedavi dönemi ve benzeri diğer sebepler mazeret olarak öncelikle dikkate
alınır. Tutuklanan, mahkûm olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrenci-
lere izin verilmez. Tutukluluğu sonrası beraat eden öğrenciler, müracaatlarında durumlarını
belgelemeleri halinde tutuklulukta geçen süre için izinli sayılırlar. Kayıt donduran öğrencilerin
izinli sayıldığı bu süreler azami eğitim-öğretim süresine dâhil edilmez.

(2) Mazeret olarak başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve sahtecilik
yaptığı sonradan belirlenen kişilerin kayıt dondurma işlemleri iptal edilerek geçersiz ilan edilir.
Süresi içerisinde ücretini ödemeyenlerin izin hakkı ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile saklı
tutulur. Bu durumdaki öğrencilerin izinde geçirdikleri süre ise azami öğretim süresine dâhil
edilir.

(3) Kayıt dondurulan veya izinli sayılan sürelerin bitiminden itibaren öğrencilerin takip
eden yarıyılda mali ve idari sorumluluklarını yerine getirerek kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

Kayıt sildirme
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, yüksek lisans öğrenimi süresi içerisinde istedikleri tak-

dirde ilgili enstitüye dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt sildiren öğrencilerin
daha sonra aynı enstitüde kayıt sildirdiği yüksek lisans programına dönmek üzere yaptıkları
başvuruları kabul edilmez.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği
kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki belgeleri alabilmeleri için Üniversite
tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve Mütevelli Heyetince belirlenen
tüm mali ve idari yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarında Eğitim-Öğretim Esasları

Danışman atanması
MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programında; enstitü anabilim dalı başkanlığı,

her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman
tercihini de dikkate alarak Ufuk Üniversitesinin öğretim üyesi kadrosunda bulunan bir tez da-
nışmanını birinci yarıyılın sonuna kadar ve öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez ko-
nusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitü yönetim kuruluna önerir. Danışmanlar
ve tez konuları enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir, sonradan değiştirilebilir. Ufuk Üni-
versitesi öğretim üyesi kadrosunda yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim
kurulu tarafından programlarda görevli başka bir yükseköğretim kurumu kadrosundaki öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda öncelikle Ufuk Üniversitesi kadrolarından olmak üzere diğer yükseköğ-
retim kurumundan da ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı ihtiyaç üzerine Üni-
versite kadroları dışından atandığı takdirde en az doktora derecesine sahip öğretim üyelerinden
olabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında; enstitü anabilim dalı başkanlığı kayıtlı öğrenciler
için dönem projesinin yürütülmesinde öncelikli olarak Ufuk Üniversitesi kadrolarından olmak
üzere dönem projesi dersini vermesi için programla ilgili olan bir öğretim üyesini veya yeterli
niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar enstitü yönetim kuruluna önerir. Proje danışmanları enstitü yönetim kurulu kararı ile be-
lirlenir, sonradan değiştirilebilir.

(3) Tez danışmanı, tez konusunun belirlenmesini izleyen yarıyıl başından itibaren her
yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alanı adlı bir ders açabilir. Her öğrenci,
açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, ilgili
enstitü kurulunca kararlaştırılır ve ilgili enstitü yönetim kurulunca yürütülür.
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(4) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren yaz dönemi dâhil
hak, görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

Tezli yüksek lisans programı uygulaması
MADDE 16 – (1) Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişmesi, bilgiyi de-

ğerlendirmesi ve yorumlama yeteneğini kazanması amacıyla tezli yüksek lisans programı; bir
eğitim ve öğretim yarıyılında 30 AKTS, bir eğitim ve öğretim yılında 60 AKTS kredisinden,
toplam yirmi bir kredi ve toplam 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders
ile bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması başarılı ve başarısız
olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı ve programa sayılacak derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sı-
rasında alınmamış olması koşuluyla, lisans programı derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ilgili enstitüde uy-
gulanan diğer yüksek lisans programları derslerinden en fazla iki veya diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden programa sayılmak üzere en fazla iki
ders daha seçilebilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, tezli yüksek lisans programlarında
disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar
verebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler tez çalışmasına başlamak için tez
önerisini en geç üçüncü dönemin sonunda teslim edeceklerdir. Tez önerisinin daha sonra de-
ğiştirilmesi enstitü yönetim kurulunun yetkisindedir.

Tezsiz yüksek lisans programı uygulaması
MADDE 17 – (1) Öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uy-

gulamada nasıl kullanılacağının gösterilmesi amacıyla tezsiz yüksek lisans programı; otuz kre-
diden ve 60 AKTS krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden
oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptır-
mak ve yarıyıl sonunda yazılı proje raporu vermek zorundadır. Bu rapor, öğrencinin proje da-
nışmanı tarafından değerlendirilir. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı ve programa sayılacak derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sı-
rasında alınmamış olması koşuluyla, lisans programı derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ilgili enstitüde uy-
gulanan diğer yüksek lisans programları derslerinden en fazla üç veya diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden programa sayılmak üzere en fazla iki
ders daha seçilebilir. Enstitü kurul kararına göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda ye-
terlik sınavı uygulanabilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, tezsiz yüksek lisans programlarında
disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar
verebilir.

Süre
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl
için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarı-
yılda tamamlanır. Bu süreye geçiş yapmış öğrenciler için tezsiz programdaki geçirilen süreler
dâhildir. Kayıt dondurma veya izinli sayılma, özel öğrenci olarak geçirilen süreler azami süre
hesaplamasına dâhil değildir. Dört yarıyıla ilave edilen yarıyıllar için ayrıca Mütevelli Heyet
tarafından belirlenen ek ücret ödenir.
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(2) Tezli yüksek lisans programlarında dört yarıyıl sonunda programın öğretim planında
yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde
öngörülen devam dâhil başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süre olan altı
yarıyıl içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) 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 çok üç yarıyıldır. Bu süreye
geçiş yapmış öğrenciler için tezli programdaki geçirilen süreler dâhildir. Bu sürenin sonunda
başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Kayıt don-
durma, özel öğrenci olarak geçirilen süreler azami süre hesaplamasına dâhil değildir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında üç yarıyıl sonunda programın öğretim planında
yer alan kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde öngörülen devam
dâhil başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen veya dönem projesinden başarısız olan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders seçimi ve dersten çekilme
MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçim-

leri tezsiz yüksek lisansta danışmanları, tezli yüksek lisansta tez danışmanları tarafından, tez
danışmanı atanmayan öğrenciler için ise, bu görev tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili enstitü
anabilim dalı başkanı veya anabilim dalı başkanının enstitüye bildirdiği öğretim üyeleri tara-
fından yürütülür. Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme
ve ders bırakma, danışman veya yetkili öğretim üyesi onayı ile yapılabilir. Öğrencilerin prog-
ramda belirtilen zorunlu dersleri seçmesi gerekir. Ders seçimi yapmayan öğrenciler derslere
devam edemez.

(2) Danışmanın uygun bulması koşuluyla akademik takvimde belirtilen süreye kadar
daha önce seçtiği derslerden çekilebilir. Bu şekilde bırakılan derslerin yerine o yarıyıl içinde,
enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek zorunlu nedenler dışında, öğrenci başka bir derse
kayıt yaptıramaz.

Derslerin yürütülmesi
MADDE 20 – (1) Bir dersin kredi/saat değeri, o derse ait haftalık teorik ders saatinin

tamamı ile haftalık uygulama, laboratuvar, atölye ve benzeri öğretim saatleri yarısının topla-
mına eşittir. Ancak herhangi bir ders hiçbir şekilde 4 kredi/saati aşamaz. Derslerin tamamına
devam zorunludur. Ancak teorik derslerin % 30’unu, uygulamalı derslerin % 20’sini aşmayan
ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir. Yarıyıl boyunca devamsız olduğu
belirlenen öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve (FF) notu verilir. Öğrencinin
devam yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve
gerektiğinde enstitü müdürlüğüne bilgi verilir.

Sınavlar, mazeretler ve itiraz
MADDE 21 – (1) Yüksek lisans öğrencilerinin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılacak

ara sınav ve diğer çalışmalar ile yarıyıl sonunda yapılacak yarıyıl sonu sınavlarıyla ölçülür.
(2) Yüksek lisans öğrencileri, kredili derslerde, her yarıyıl içinde en az bir kez o dersin

ara sınavına girerler. Ara sınav, yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi ça-
lışmalar ayrı ayrı ya da birlikte değerlendirilebilir. Ancak geçerli, haklı ve zorunlu sebeplerle
ara sınava katılamayan öğrencilerden bu durumun sona ermesinden itibaren en geç yedi gün
içinde belgeleri ile enstitüye başvurmaları ve enstitü yönetim kurulunun uygun bulması halinde
ara sınavı yerine geçmek üzere mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavının tarihi yönetim
kurulunca belirlenir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz. Birinci derece ya-
kınların ölümü, doğal afetler, heyet raporu ile onaylanmış ağır hastalık ve zorunlu yurt dışı res-
mi görevler ve benzeri öncelikle dikkate alınır.
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(3) Yüksek lisans öğrencisi bir yarıyılda aldığı ve devam koşulunu sağladığı bütün ders-
lerin yarıyıl sonu sınavına, enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zo-
rundadır. Ancak geçerli, haklı ve zorunlu sebeplerle yılsonu sınavına katılamayan öğrencilere,
bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavı hakkı bulunmayan durumlarda mazeret sınavı
hakkı verilebilir.

(4) Yüksek lisans sınav sonuçlarında maddi hata yapıldığı yönündeki itirazların sınav
notlarının ilanını izleyen yedi iş günü içinde enstitü müdürlüğüne yapılması gerekir. İtiraz üze-
rine sınav evrakı, hatalı not toplamı yapılıp yapılmadığı ile sınırlı olacak şekilde incelenerek
değerlendirilir. Belirtilen süre geçirildikten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme
MADDE 22 – (1) Yüksek lisans öğrencisinin başarı notunun belirlenmesine ilişkin

esaslar aşağıdadır:
a) Kredili bir dersin yarıyıl sonu başarı notu; ara sınavlar ile yazılı sınav, proje teslimi,

ödev teslimi, sözlü sunum dâhil öğrencinin sergilediği yarıyıl içi akademik performans ve ça-
lışmalar, yarıyıl sonu sınavı ile ayrıca tezsiz öğrenciler için yarıyıl sonu proje çalışması değer-
lendirilerek ilgili dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.

b) Yüksek lisans öğrencilerine aldıkları kredili dersler için aşağıda gösterilen harf not-
larından biri başarı notu olarak verilir:

Puan Katsayı Harf Notu
90-100 4,00 AA
80-89 3,50 BA
70-79 3,00 BB
65-69 2,50 CB
60-64 2,00 CC
0-59 0,00 FF
(2) Harf notlarından (CB) ve üzeri notlar Başarılı-Geçer; (CC) Koşullu Geçer; (FF) Ba-

şarısız-Geçmez olarak değerlendirilir.
(3) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;
a) S: Bilimsel hazırlık programındaki derslerini, tez çalışmalarını ve tez sınavını başa-

rıyla tamamlayan ve tezi hakkında kabul kararı verilen öğrenciler ile kredisiz alınan derslerde
başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U: Bilimsel hazırlık programındaki derslerinde, tez çalışmalarında ve tez sınavında
başarılı bulunmayıp tezi hakkında red kararı verilen öğrenciler ile kredisiz derslerde başarısız
olan öğrencilere verilir.

c) EX: Üniversite tarafından uygulanan İngilizce dil sınavı sonucu başarılı görülen veya
yatay geçiş yoluyla kabul edilip İngilizce yeterlikten muaf tutulan öğrenciye verilir. (EX) notu
ortalamaya katılmaz, ancak not belgesinde gösterilir.

ç) W: Bir dersten çekilen öğrencilere verilir.
d) I: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle ders

için gerekli koşulları tamamlayamayan ve kesin notu belli olmayan öğrencilere verilir. Öğrenci
herhangi bir yarıyılda, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son
sınavın bitimi tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak
zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir.

e) (NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir. (FF) notu gibi işlem görür.
f) (P) Notu: Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
g) FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız.
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ğ) FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız olarak, be-
lirlenir.

(4) Öğrencinin o yarıyılda aldığı bir dersin kredisi ile başarı notunun katsayısının çar-
pımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Yarıyıl not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı ders-
lerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde
edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yarıyıl içi sınav
ve diğer akademik çalışmaların başarı notu içindeki ağırlığı % 40, yarıyıl sonu sınav ağırlığı
%60’ tır.

(5) Yüksek lisans öğrencilerinin tüm derslerinden başarılı sayılabilmesi için genel not
ortalamalarının en az (2,5) olması gerekir. Genel not ortalaması 3,00 (BB) ’nin altında olan
öğrenciler (CB) veya (CC) harf notu olan derslerini Mütevelli Heyetçe belirlenen ücreti karşılığı
tekrarlayabilir veya bu derslerin anabilim dalı başkanlığı tarafından yerine konulan veya eşde-
ğeri kabul edilen diğer seçmeli dersleri alabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun,
alınan son not geçerlidir.

Ders tekrarı
MADDE 23 – (1) Yüksek lisans anabilim dalınca belirlenmiş olan zorunlu derslerde

başarısız olan öğrenciler azami öğrenim süresi içerisinde o dersi tekrarlamak veya enstitü ana-
bilim dalınca yerine konulan veya eşdeğer olarak kabul edilen dersleri almak zorundadır. Ders
tekrarlayan öğrencinin derse devam zorunluluğu olmamakla birlikte yazılı sınav, ödev, sunu
ve benzeri akademik sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Danışmanın onayıyla derse devam
ile ilgili resmi bildirimde bulunmayan öğrenci o dersi ilk defa alıyor kabul edilerek derse de-
vamla yükümlü tutulur. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerli-
dir.

(2) Yüksek lisans programındaki zorunlu dersler dışındaki seçmeli derslerden başarısız
olan öğrenci başarısız olduğu ders dışında seçmeli başka bir dersi de danışman onayıyla alabi-
lir.

(3) Azami eğitim süresi içerisinde tekrarlanan derslerde başarılı olamayanlar ile süresi
içerisinde tamamlayamayacağı anlaşılanların enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesi-
lir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması
MADDE 24 – (1) Tezli programdaki bir öğrenci, tez çalışmasında elde ettiği sonuçları

enstitünün Tez, Rapor Yazım ve Basım yönergesine uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise dü-
zeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak ilk olarak danışmanına sunar. Öğrenci danış-
manın yazılı şekilde tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve teze ilişkin orijinallik raporu
(intihal raporu) ile birlikte tezi üç nüsha hazırlayarak enstitüye teslim eder. Tezler ilgili enstitü
tarafından jüri üyelerine gönderilir. Tez intihal raporunda gerçek bir intihalin tespiti halinde
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Tez çalış-
masının orijinallik raporu (intihal raporu) uygulama esasları enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenir.

(3) Öğrencinin tez savunmasına başvurabilmesi için tez konusu ve danışmanın atan-
masından itibaren en az bir yarıyıl geçmiş olması gerekir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi yedek üyeleri ile birlikte; ilgili enstitü anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az biri Üniversite dışından
olmak üzere danışman dâhil üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı
olmaksızın jüride yer alabilir. Jüride en kıdemli üye başkanlık görevini üstlenir. Danışman ise
jürinin çalışmalarında koordinatörlük görevini yürütür.
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Yapılan bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi reddedilen öğrencinin kendisinin talepte bulunması ve azami süreyi geçirmemiş
olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri ge-
reklerini yerine getirmiş olması halinde kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olan, onaylanmış yüksek lisans tezinin cilt-

lenmiş en az üç kopyasını tez sınavı veya uzatma süresi sonundaki yenilenen tez sınavı tari-
hinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
öğrenciye tezli yüksek lisans diploması ile AKTS’ye göre hazırlanan diploma ekleri verilir.
Mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilenler için tez teslim süresi bir ay daha
uzatılabilir. Tezini zamanında teslim edemeyen öğrenci belirtilen koşulları yerine getirinceye
kadar geçici mezuniyet belgesi veya diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve yüksek lisans öğrenciliğinde azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir. Mezuniyeti hak eden öğrencilere diploması hazırlanıncaya kadar geçici me-
zuniyet belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesi ve tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğ-
rencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı
bulunur.

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

(4) Tezsiz programda kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğ-
renciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyeti hak eden öğrencilere diploması ha-
zırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesi ve tezsiz yüksek
lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi olarak yarıyıl sonu (final) sınavlarının
bitiş tarihi gösterilir.

(5) Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgesinin aslını enstitüye teslim ederek
diplomalarını alırlar. Yüksek lisans diplomaları ve diploma ekleri, YÖK tarafından belirlenen
esaslara uygun olarak hazırlanır ve verilir. Öğrenciliği süresince gerçek dışı, sahte veya tahrif
edilmiş belge kullanan veya sahtecilik yaptığı sonradan belirlenen öğrencilerin diplomaları
iptal edilerek ilgili kişi ve kurumlara yazı ile bildirilir.

(6) Yüksek lisans diplomalarının şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato ta-
rafından belirlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programlarına İlişkin Genel Esaslar

Doktora programları
MADDE 26 – (1) Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri

geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaş-
mak için gerekli becerileri kazandıran doktora programları; enstitülerin anabilim dalları esas
alınarak açılır ve yürütülür. İlgili anabilim dalı başkanlığının kararı, enstitü kurulunun önerisi,
Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla bir enstitüde, anabilim dalında o anabilim
dalından farklı bir ad taşıyan disiplinler arası bir başka doktora programı da açılabilir.

(2) Üniversitenin doktora programlarında eğitim ve öğretim dili Türkçedir. Yabancı dil-
de doktora programları mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi,
Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla açılabilir.

Doktora programlarına başvuru ve kabul
MADDE 27 – (1) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki ko-

şulları sağlamış olması gerekir:
a) Bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki yüksek lisans

programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlı-
ğından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir. Hazırlık sınıf-
ları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar ile tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fa-
külteleri mezunları ve Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında
kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar doktora için gerekli yüksek lisans derecesine sahip
sayılır. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamala-
rının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurdukları programın
puan türünde en az 80 tam puan almış olmaları gereklidir. Doktora programları için tezli yüksek
lisans mezunlarının ve 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan
veya mezun olan öğrencilerin ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam
puan almış olmaları gerekir.

b) Doktora programlarına başvurularda ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tara-
fından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar-
arası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, doktora prog-
ramlarından hangileri için ne kadar puan aranacağı ve hangi sınavların eşdeğer tutulacağı ilgili
anabilim dalı başkanlığı önerisi ve enstitü kurulu onayı ile ilgili yarıyıl öğrenci alım ilanında
belirtilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda en az 80 yabancı dil puan şartı aranır.
Doktora programına ilk defa kayıt olanların yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi sınavı ya-
pan kurum tarafından belirtilmediği takdirde beş yıl olarak uygulanır.

c) Doktora programına başvuracak olanların kabulünde, ALES puanının %25’i, yazılı
olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucunun %25’i ile lisans
derecesiyle başvuranlar için lisans not ortalaması, yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için
de yüksek lisans not ortalamasının %25’i ve yabancı dil notunun %25’i birlikte değerlendirilir.
Mezun durumda olabilecek adayların başvurusu ALES puanının %50’si, yabancı dil notunun
%25 ile mülakat sonucunun %25’ine göre değerlendirilir.

ç) Doktora programlarına başvuracak adayların mülakat öncesi ön kayıt işlem tarihi ile
kesin kayıt tarihi hazırlanacak akademik takvimde gösterilir.

Bilimsel hazırlık
MADDE 28 – (1) Doktora programlarına giriş şartlarını sağlayan, başarılı bulunan ve

nitelikleri aşağıda belirtilen doktora program adaylarına; eksikliklerini gidermek amacıyla bi-
limsel hazırlık programı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile gerekli görüldüğünde uy-
gulanabilir:
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a) Tezli yüksek lisans derecesini ve lisans derecesiyle doktora programına başvuranlar
için lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,

b) Yüksek lisans veya lisans derecelerini yabancı ülkede veya Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olanlar.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilemez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre doktora programı azami
sürelerine dâhil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Bu dersler, ilgili doktora
programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve doktora öğrenim not
ortalamasına dâhil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin
yanı sıra enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile doktora
programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık dersleri ile doktora program derslerinin
toplam sayısı her yarıyıl için dördü geçemez.

(4) Bilimsel hazırlık ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sa-
yılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için alınan derslere göre öğrencinin tabi olduğu
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel öğrencilik
MADDE 29 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki doktora derslerine kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Doktora
derslerine kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin mua-
fiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrencilik doktora programında doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eği-
tim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi, ücret ve kayıt
dâhil Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün ko-
şullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrenci kimliği ve askerlik
tehir talepleri dâhil öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bunlara burs veya ücret indirimi
uygulanmaz. Özel öğrencilerden alınacak öğrenim dâhil diğer ücretler Mütevelli Heyeti tara-
fından belirlenir.

(3) Doktora programına kabul edilirken Ufuk Üniversitesi öğrencilerinin diğer yüksek-
öğretim kurumlarından özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı olunan derslerden muaf sayı-
lacakları derslerin oranı ilgili yüksek lisans programında alınması gerekli derslerin %50’sini
geçemez.

(4) Enstitüde özel öğrencilerin başardıkları doktora derslerini en geç iki yıl (dört yarıyıl)
içerisinde enstitüde asıl öğrenci olmaları durumunda, kendi anabilim veya bilim alanları ile il-
gili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek
koşulu ile anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun bulması ile
devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir. Özel öğrencilere Üniversitede bir dok-
tora programına devam etmedikleri takdirde başarı ile tamamladıkları dersleri ve aldıkları not-
ları gösteren bir belge verilebilir.

Programlar arası geçiş
MADDE 30 – (1) Şartları aşağıda gösterilen durumlarda doktora öğrencileri için Üni-

versitedeki doktora programları arası geçiş uygulanabilir:
a) Doktora programları arasında geçiş izni ilişkili anabilim dallarının önerisi üzerine

enstitü yönetim kurullarınca verilir. İlgili doktora programı için belirlenmiş yabancı dil ve
ALES koşulunun yerine getirilmesi gerekir. Diğer yükseköğretim kurumlarından programlar
arası geçiş taleplerinde yatay geçişe ilişkin yönetmelik düzenlemeleri dikkate alınır.
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b) Doktora programları arasında geçişte başvuruların en geç üçüncü yarıyılın kayıt ye-
nileme haftasında yapılması gerekir. Doktora programları arasındaki öğrenci geçişi için baş-
vuruların yeterlik sınavı öncesine kadar yapılması gerekir. Doktora programlarında geçiş bir
kez yapılır. Yatay geçiş yapan öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki
programda geçirdiği süreler de hesaba katılır. Daha önce diğer yükseköğretim kurumlarından
yatay geçiş yapmış olanlar süreleri uygun olduğunda programlar arası geçiş de yapabilir. Dok-
tora programına geçişi kabul edilen öğrencilerin tez danışmanı ve tez konusu ayrıca belirlenir.

c) Doktora programına kayıtlı olup yeterlik sınavına girenler, tezi başarısız bulunarak
reddedilen öğrenciler ile tezi intihal sebebiyle reddedilen öğrenciler diğer doktora programla-
rına geçiş yapamaz.

Yatay geçiş
MADDE 31 – (1) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim dalında

veya başka bir yükseköğretim kurumunun doktora programında en az bir yarıyılı tamamlamış
ve yeterliliğe girmemiş olan başarılı öğrenciler, doktora programlarına yatay geçiş yoluyla ka-
bul edilebilir. Doktora programlarına yatay geçiş yapmak için ilgili program için belirlenmiş
yabancı dil ve ALES koşulunun yerine getirilmesi gerekir.

(2) Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alına-
rak ek şart ve gereksinimler ile öğrencinin hangi derslerden muaf tutulacağı konuları da dâhil
enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Doktora programına kabul edilen öğrencilerin diğer
yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, mua-
fiyet verilen dersler ilgili doktora programında alınması gerekli derslerin %50’sini geçemez.
Başka bir yükseköğretim kurumunda tamamlanan dönem projesi, seminer, yeterlik sınavı ve
tez dersleri yatay geçişte saydırılamaz. Yatay geçiş için öğrencilerin akademik takvimde gös-
terilen yarıyılın başlamasından en az on beş gün önce gerekli belgelerle başvuru yapması ge-
rekir.

(3) Doktora programlarına en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar ve yeterliliğe daha ön-
ce girmemiş öğrenciler yatay geçiş yapabilir. Yatay geçişte öğrenci, öğrenim gördüğü prog-
ramda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir.

Kesin kayıt
MADDE 32 – (1) Doktora programlarına öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı

uyruklu adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek kesin
kayıtlarını yaptırırlar:

a) Tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı örneği, lisans derece-
siyle doktora programına başvuranlar için lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı
örneği.

b) Yabancı ülkelerdeki yüksek lisans programını bitirmiş öğrenciler için diplomaları
ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik ya da tanıma belgesinin aslı veya
onaylı örneği, elektronik çıktısı.

c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği, elektronik çıktısı,
ç) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci not dökümü belgesinin (transkript) aslı

veya Üniversitece onaylı örneği.
d) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya elektronik çıktısı.
e) T.C. kimlik numarası beyanı.
f) Son altı ayda çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf.
g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan.
ğ) Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ve diğer ücretlerin öden-

diğini gösteren belge, Yabancı öğrencilerin öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümele-
rinin noter tasdikli örnekleri, il göç idaresi müdürlüğü veya ilgili resmi kurumdan alınacak ika-
metgâh belgesinin aslı veya onaylı örneği.
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(2) Kesin kayıt için belgelerin geçerlilik sürelerinin sona ermemiş olması gerekir. Ales,
Yabancı Dil (YDS veya eşdeğer sınavlar) sınav sonuç belgelerinin geçerlik sürelerinde YÖK’ün
belirttiği esaslar uygulanacaktır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylara, başvuru sırasında aslını
veya onaylı örneklerini teslim etmiş bulunduğu belgeler geri verilmez.

(3) Kayıt için gerçeğe aykırı, sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınav-
larında sahtecilik yaptığı belirlenen, ön kayıt ve mülakatta yanlış beyan ve bilgiler verenlerin
yapılmış kayıtları sonradan öğrenilse dahi iptal edilerek enstitü ile ilişikleri kesilir ve ayrıca
bunlar arasında kendilerine daha önce verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır.
Bu durumda olanlar, öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır.

(4) Adaylara, kesin kayıttaki belgeleri tamamlamaları için enstitü müdürlüğünce uygun
süre tanınır. Mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla kesin kaydını süresi
içinde yaptıramayan öğrenciler, akademik takvimde belirlenmiş olan ders bırakma tarihine ka-
dar kayıtlarını yaptırabilirler. Bu süre içerisinde mazereti nedeniyle kesin kaydını yaptıramayan
öğrenci yönetim kurulu onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere izleyen yarıyılın başında kay-
dını yaptırır.

(5) Bir doktora programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci sayısı beşten daha
az sayıda olduğunda enstitü bu eğitim programında o ders yarıyılı için doktora programı aç-
mayabilir. Ancak kazanan öğrencilerin kayıt hakları programın açılacağı yarıyıla kadar saklıdır
ve öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt yenileme
MADDE 33 – (1) Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları

başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Üniversite Mütevelli Heyeti tarafınca belir-
lenen öğrenim ücretini ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini
yerine getirmekle yükümlüdürler. Öğrenim ve kayıt yenileme ücretini ödemeyen ve belirtilen
tarihlerde kayıt yaptırmayan veya yenilemeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve tez sınavı
dâhil hiçbir öğretim faaliyetlerine katılamaz. Bu durumdaki öğrenciler ders seçimi yapamaz,
kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez. Ayrıca askerlik
sevk tehiri yapılmış olanların sevk tehirleri iptal edilir ve öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar.

(2) Yeterlik veya tez aşamasındaki her öğrenci kaydını dönem başlarında yenilemek
zorundadır. Mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla kaydını süresi içinde
yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirlenmiş olan ders bırakma tarihine kadar ka-
yıtlarını yenileyebilirler. Kaydını süresi içerisinde yenilemeyen öğrencilerden Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenen gecikme ücreti alınabilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan
bir yarıyıl için kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler, yeterlik sınavına gi-
remezler. Tez aşamasında ise tez danışmanı tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak
başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler öğrenimdeki azami süreye dâhil edilir.

(4) Doktora programlarının herhangi bir aşamasında üst üste iki yarıyıl ya da aralıklı
olarak üç yarıyıl ya da daha fazla süre kayıt yaptırmayan öğrencilerin, tekrar kayıt yaptırdık-
larında, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tez konusu ve/veya
tez danışmanı değişebilir.

Kayıt dondurma/izinli sayılma
MADDE 34 – (1) Doktora programlarına kayıtlı öğrencilerden öğrenime devam ede-

meyecek derecede geçerli, haklı ve zorunlu mazeretleri olanlardan, belgeleri enstitü yönetim
kurulunca kabul edilenlerin, Mütevelli Heyeti tarafından ilgili yarıyıl için belirlenen ücreti öde-
mek şartıyla talepleri halinde en çok iki yarıyıl boyunca kayıtları dondurulur ve izinli sayılırlar.
Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez. Kayıt donduran ve izinli sayılan öğrenciler derslere
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devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamazlar. Öğrencilerin karşılaştığı zorunlu as-
kerlik süresi, gebelik süresi, gözaltı süresi, yurtdışında devamı zorunlu görev süresi, üç aylık
süreyi aşan raporlu tedavi dönemi ve benzeri diğer sebepler mazeret olarak öncelikle dikkate
alınır. Tutuklanan, mahkûm olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrenci-
lere izin verilmez. Tutukluluğu sonrası beraat eden öğrenciler, müracaatlarında durumlarını
belgelemeleri halinde tutuklulukta geçen süre için izinli sayılırlar. Kayıt donduran öğrencilerin
izinli sayıldığı bu süreler azami eğitim öğretim süresine dâhil edilmez.

(2) Mazeret olarak başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve sahtecilik
yaptığı sonradan belirlenen kişilerin kayıt dondurma işlemleri iptal edilerek geçersiz ilan edilir.
Süresi içerisinde ücretini ödemeyenlerin izin hakkı ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile saklı
tutulur. Bu durumdaki öğrencilerin izinde geçirdikleri süre ise azami öğrenim süresine dâhil
edilir.

(3) Kayıt dondurulan veya izinli sayılan sürelerin bitiminden itibaren öğrencilerin takip
eden yarıyılda mali ve idari sorumluluklarını yerine getirerek kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

Kayıt sildirme
MADDE 35 – (1) Öğrenciler doktora öğrenimi süresi içerisinde istedikleri takdirde il-

gili enstitüye dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt sildiren öğrencilerin daha
sonra aynı enstitüde kayıt sildirdiği doktora programına dönmek üzere yaptıkları başvuruları
kabul edilmez.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği
kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki belgeleri alabilmeleri için Üniversite
tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve Mütevelli Heyetince belirlenen
tüm mali ve idari yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programlarında Eğitim Öğretimin Esasları

Danışman atanması
MADDE 36 – (1) Doktora programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci

için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de
dikkate alarak Ufuk Üniversitesinin öğretim üyesi kadrosunda bulunan bir tez danışmanını bi-
rinci yarıyılın sonuna kadar ve öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu ve tez
başlığını da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitü yönetim kuruluna önerir. Danışmanlar
ve tez konuları enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir, sonradan değiştirilebilir veya sona
erdirilir. Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi kadrosunda yeterli öğretim üyesi bulunmaması ha-
linde enstitü yönetim kurulu tarafından programlarda görevli başka bir yükseköğretim kurumu
kadrosundaki öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman olarak atanacak öğretim
üyelerinin doktora tezi yönetebilmesi için, daha önce başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda öncelikle Ufuk Üniversitesi kadrolarından olmak üzere diğer yükseköğ-
retim kurumundan da ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı ihtiyaç üzerine Üni-
versite kadroları dışından atandığı takdirde en az doktora derecesine sahip öğretim elemanla-
rından olabilir.

(2) Tez danışmanı, tez önerisinin kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren, her yarıyıl
danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersi adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan
uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, ilgili enstitü
kurulunca kararlaştırılır ve ilgili enstitü yönetim kurulunca yürütülür.

(3) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren yaz dönemi dâhil
hak, görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
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Doktora programı uygulaması
MADDE 37 – (1) Öğrencinin bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri

geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaş-
mak için gerekli becerileri kazanması amacıyla sürdürdüğü doktora programı; tezli yüksek li-
sans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim ve öğretim yarıyılı
30 AKTS’den az olmamak üzere, en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez
çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve
tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programlarında alınacak ders belirlenirken ayrıca enstitü anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında ve-
rilmekte olan doktora derslerinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en
fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Öğren-
cinin önceden aldığı lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisi yerine sayılamaz.

(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, doktora programında disiplinler-
arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(4) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir. Tez çalışması başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Doktora programı ikinci öğretim şeklinde yürütülemez.
Süre
MADDE 38 – (1) Doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Kayıt dondurma veya izinli sayılma,
özel öğrenci olarak geçirilen süreler azami süre hesaplamasına dâhil değildir. Azami süre içe-
risinde ilave edilen yarıyıllar için ayrıca Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ek ücret ödenir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az genel
not ortalamasını sağlayamayan veya bu süre içerisinde öngörülen devam dâhil başarı koşulla-
rını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami
süre olan on iki veya lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıl sonuna kadar ta-
mamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

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

Ders seçimi ve dersten çekilme
MADDE 39 – (1) Doktora programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri tez

danışmanı atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim dalı başkanı veya anabilim dalı başkanının
enstitüye bildirdiği öğretim üyeleri tarafından yürütülür. Akademik takvimde belirlenen süre
içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma, danışman veya yetkili öğretim üyesi
onayı ile yapılabilir. Öğrencilerin programda belirtilen zorunlu dersleri seçmesi gerekir. Ders
seçimi yapmayan öğrenciler derslere devam edemez.
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(2) Danışmanın uygun bulması koşuluyla akademik takvimde belirtilen süreye kadar
daha önce seçtiği derslerden çekilebilir. Bu şekilde bırakılan derslerin yerine o yarıyıl içinde,
enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek zorunlu nedenler dışında, öğrenci başka bir derse
kayıt yaptıramaz.

Derslerin yürütülmesi
MADDE 40 – (1) Bir dersin kredi/saat değeri, o derse ait haftalık teorik ders saatinin

tamamı ile haftalık uygulama, laboratuvar, atölye ve benzeri öğretim saatleri yarısının topla-
mına eşittir. Ancak herhangi bir ders hiçbir şekilde 4 kredi/saati aşamaz. Derslerin tamamına
devam zorunludur. Ancak teorik derslerin % 30’unu, uygulamalı derslerin % 20’sini aşmayan
ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir. Yarıyıl boyunca devamsız olduğu
belirlenen öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve (FF) notu verilir. Öğrencinin
devam yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve
gerektiğinde enstitü müdürlüğüne bilgi verilir.

Sınavlar, mazeretler ve itiraz
MADDE 41 – (1) Doktora öğrencilerinin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılacak ara

sınavlar ile yarıyıl sonunda yapılacak yarıyıl sonu sınavlarıyla ölçülür.
(2) Doktora öğrencileri, kredili derslerde, her yarıyıl içinde en az bir kez o dersin ara

sınavına girerler. Ara sınav, yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi çalışmalar
ayrı ayrı ya da birlikte değerlendirilebilir. Ancak geçerli, haklı ve zorunlu sebeplerle ara sınava
katılamayan öğrencilerden bu durumun sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde bel-
geleri ile enstitüye başvurmaları ve enstitü yönetim kurulunun uygun bulması halinde ara sınavı
yerine geçmek üzere mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavının tarihi yönetim kurulunca
belirlenir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz. Birinci derece yakınların ölü-
mü, doğal afetler, heyet raporu ile onaylanmış ağır hastalık ve zorunlu yurt dışı resmi görevler
ve benzeri öncelikle dikkate alınır.

(3) Doktora öğrencisi bir yarıyılda aldığı ve devam koşulunu sağladığı bütün derslerin
yarıyıl sonu sınavına, enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zorun-
dadır. Ancak geçerli, haklı ve zorunlu sebeplerle yılsonu sınavına katılamayan öğrencilere, bü-
tünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavı hakkı bulunmayan durumlarda mazeret sınavı
hakkı verilebilir.

(4) Doktora sınav sonuçlarında maddi hata yapıldığı yönündeki itirazların sınav notla-
rının ilanını izleyen yedi iş günü içinde enstitü müdürlüğüne yapılması gerekir. İtiraz üzerine
sınav evrakı, hatalı not toplamı yapılıp yapılmadığı ile sınırlı olacak şekilde incelenerek de-
ğerlendirilir. Belirtilen süre geçirildikten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme
MADDE 42 – (1) Doktora öğrencisinin başarı notunun belirlenmesine ilişkin esaslar

şunlardır:
a) Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu; ara sınavlar ile yazılı sınav, proje teslimi,

ödev teslimi, sözlü sunum dâhil öğrencinin sergilediği dönem içi akademik performans ve ça-
lışmalar, yarıyıl sonu sınavı değerlendirilerek ilgili dersin öğretim elemanı tarafından belirle-
nir.

b) Doktora öğrencilerine aldıkları kredili dersler için aşağıdaki çizelgede belirtilen harf
notlarından biri başarı notu olarak verilir:
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Puan Katsayı Harf Notu
90-100 4,00 AA
85-89 3,50 BA
80-84 3,25 BB
75-79 3,00 CB
70-74 2,75 CC
65-69 2,50 DC
60-64 2,00 DD
50-59 1,50 FD
0-49 0,00 FF
(2) Harf notlarından (CB) ve üzeri notlar Başarılı-Geçer; (CC) Koşullu Geçer; (DC) ve

altı Başarısız-Geçmez olarak değerlendirilir.
(3) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;
a) S: Bilimsel hazırlık programındaki derslerini, yeterlik sınavını, tez çalışmalarını ve

tez sınavını başarıyla tamamlayan ve tezi hakkında kabul kararı verilen öğrenciler ile kredisiz
alınan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U: Bilimsel hazırlık programındaki derslerinde, yeterlik sınavında, tez çalışmalarında
ve tez sınavında başarılı bulunmayıp tezi hakkında red kararı verilen öğrenciler ile kredisiz
derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) EX: Üniversite tarafından uygulanan İngilizce dil sınavı sonucu başarılı görülen veya
yatay geçiş yoluyla kabul edilip İngilizce yeterlikten muaf tutulan öğrenciye verilir. (EX) notu
ortalamaya katılmaz, ancak not belgesinde gösterilir.

ç) W: Bir dersten çekilen öğrencilere verilir.
d) I: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle ders

için gerekli koşulları tamamlayamayan ve kesin notu belli olmayan öğrencilere verilir. Öğrenci
herhangi bir yarıyılda, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son
sınavın bitimi tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak
zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir.

e) (NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir. (FF) notu gibi işlem görür.
f) (P) Notu: Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
g) FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen başarısız öğrencilere verilir.
ğ) FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı olmayan başarısız öğren-

cilere verilir.
(4) Öğrencinin o yarıyılda aldığı bir dersin kredisi ile başarı notunun katsayısının çar-

pımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Yarıyıl not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı ders-
lerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde
edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yarıyıl içi sınav
ve diğer akademik çalışmaların başarı notu içindeki ağırlığı % 40, yarıyıl sonu sınav ağırlığı
%60’tır.

(5) Doktora programında; öğrencilerin tüm derslerinden başarılı sayılabilmesi için genel
not ortalamalarının en az (3.00) olması gerekir. Genel not ortalaması 3.00 (CB)’nin altında
olan öğrenciler bu derslerini Mütevelli Heyetçe belirlenen ücreti karşılığı tekrarlayabilir veya
bu derslerin anabilim dalı başkanlığı tarafından yerine konulan veya eşdeğeri kabul edilen diğer
seçmeli dersleri alabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci enstitü tarafından belirlenen yüksek lisans programlarından birine
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geçiş yapabilir. Yüksek lisans programına geçmek isteyen öğrencilerin o program için belir-
lenmiş ALES ve yabancı dil şartını karşılamış olması, disiplin cezasının olmaması, ilgili ana-
bilim dalının önermesi ve enstitü kurulunun kabul etmesi gerekir.

Ders tekrarı
MADDE 43 – (1) Doktora programının anabilim dalınca belirlenmiş olan zorunlu ders-

lerde başarısız olan öğrenciler azami öğrenim süresi içerisinde o dersi tekrarlamak veya enstitü
anabilim dalınca yerine konulan veya eşdeğer olarak kabul edilen dersleri almak zorundadır.
Ders tekrarlayan öğrencinin derse devam zorunluluğu olmamakla birlikte yazılı sınav, ödev,
sunu ve benzeri akademik sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Danışmanın onayıyla derse
devam ile ilgili resmi bildirimde bulunmayan öğrenci o dersi ilk defa alıyor kabul edilerek
derse devamla yükümlü tutulur. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not
geçerlidir.

(2) Doktora programındaki zorunlu dersler dışındaki seçmeli derslerden başarısız olan
öğrenci başarısız olduğu ders dışında seçmeli başka bir dersi de danışman onayıyla alabilir.

(3) Azami eğitim süresi içerisinde tekrarlanan derslerde başarılı olamayanlar ile süresi
içerisinde tamamlayamayacağı anlaşılanların enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Doktora yeterlik sınavları Haziran ve Aralık aylarında
olmak üzere, yılda iki kez yapılır. Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin
adları sınavdan önce ilgili anabilim dalı tarafından enstitüye bildirilir. Yüksek lisans derecesi
ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğ-
renciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yabancı
uyruklular için kendi anadili dışında, eğitim dilinden, Türkçeden ve eğitim sırasında gerekli
olan diğer yabancı dillerden yapılacak sınavda başarılı olmak gerekir.

(2) Enstitüdeki yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından önerilen
ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla enstitü bünyesinde sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi enstitünün
bulunduğu yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesin-
den oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda harf notu aritmetik ortalaması en az CB alan
öğrenci başarılı sayılır ve sözlü sınava alınır. Sınav jürisi öğrencinin sözlü sınavdaki başarı du-
rumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir.

(4) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava
alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Başvurduğu
halde doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını
kullanmış ve başarısız olmuş sayılır.

(5) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin; ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü kurul
kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Bu dersleri altıncı yarıyılın sonuna kadar
başarıyla tamamlayamayan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
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Tez izleme komitesi
MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluştu-
rulur. Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka
ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması duru-
munda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir, ancak üyesi olamaz.

(2) Tez izleme komitesinin ilk toplantısı, tez izleme komitesinin atanmasını takip eden
en geç altı ay içinde yapılır. Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları ara-
sında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Komite tarafından üst üste iki kez veya ara-
lıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Öğ-
renci, tez izleme komitesi toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor
sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak ça-
lışma planı belirtilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 46 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci; tez başlığı, içeriği, tezden beklenen
sonuçları ve tez çalışmasının hedeflerini içeren tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü sa-
vunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-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. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına enstitü yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli bir ma-
zereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 47 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tez çalışmasında elde ettiği so-

nuçları enstitünün Tez, Rapor Yazım ve Basım Yönergesine uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak ilk olarak danışmanına sunar. Öğrenci danışmanın
yazılı şekilde tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve teze ilişkin orijinallik raporu (in-
tihal raporu) ile birlikte tezi beş nüsha hazırlayarak enstitüye teslim eder. Tezler ilgili enstitü
tarafından jüri üyelerine gönderilir. Tez intihal raporunda gerçek bir intihalin tespiti halinde
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Tez çalış-
masının orijinallik raporu (intihal raporu) uygulama esasları enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenir.
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(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunun
başarılı olarak sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, yedek üyeleri ile birlikte; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde
yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere da-
nışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli dü-
zeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde
başarılı olamayanlar için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş ol-
maları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 48 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin beş adet nüshasını ince-

lemek üzere danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden
yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla
ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş veya uzatma süresi sonundaki yenilenen
tez sınavı tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan öğrenciye doktora diploması ile AKTS’ye göre hazırlanan diploma ekleri verilir.
Mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilenler için tez teslim süresi bir ay daha
uzatılabilir. Tezini zamanında teslim edemeyen öğrenci belirtilen koşulları yerine getirinceye
kadar geçici mezuniyet belgesi veya diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir. Mezuniyeti hak eden öğrencilere diploması hazırlanıncaya kadar geçici me-
zuniyet belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesi ve doktora diploması üzerinde öğrencinin ka-
yıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin birer kopyası enstitü tara-
fından elektronik ortamda, Üniversite kütüphanesine ve bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hiz-
metine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(5) Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgesinin aslını enstitüye teslim ederek
diplomalarını alırlar. Doktora diplomaları ve diploma ekleri, YÖK tarafından belirlenen esaslara
uygun olarak hazırlanır ve verilir. Öğrenciliği süresince gerçek dışı, sahte veya tahrif edilmiş
belge kullanan veya sahtecilik yaptığı sonradan belirlenen öğrencilerin diplomaları iptal edi-
lerek ilgili kişi ve kurumlara yazı ile bildirilir.

(6) Doktora diplomalarının şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından
belirlenir.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 49 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-
üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(2) Lisansüstü öğrencilerin disiplin işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uy-
gulanır.

(3) Lisansüstü öğrencilere verilecek bursların içeriği ve dağıtımına ilişkin esaslar Mü-
tevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato tarafından düzenle-
nir.

(5) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim etkinliklerinin planlandığı ve yürütüldüğü
lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği
alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders ma-
teryallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, diğer yükseköğretim kurumları ile bu
amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili enstitünün önerisi
üzerine Senato tarafından belirlenir. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının yürü-
tülmesi, tezsiz yüksek lisans programına ilişkin usullere tabidir. Tezli/tezsiz yüksek lisans prog-
ramı öğrencileri ilgili anabilim dalının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile uzaktan öğretim
programlarından ders alabilirler.

(6) Öğrencilere her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine
veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır. Kayıt olur-
ken bildirdikleri adresi değiştirdiği halde ilgili enstitüye bu değişikliği bildirmemiş veya yanlış,
eksik adres vermiş olan öğrencilerin ilgili enstitüde bulunan adreslerine tebligatın gönderilmesi
halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır. Öğrenciler, Üniversite tarafından sağlanan e-posta
adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

(7) Bu Yönetmelikte yer alan azami program süreleri, 20/4/2016 tarihinden önce li-
sansüstü programlara kayıt olan öğrenciler için 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren iş-
lemeye başlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 50 – (1) 5/4/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 20/4/2016 tarihli ve
29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hüküm-
leri, Senato kararları ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/5)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozis-

yonunda “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında korunma önlemi uygu-

lanması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve Ticaret

Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek so-

ruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Ön inceleme

MADDE 2 – (1) Söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında; itha-

latın son dönemde artış gösterdiği ve yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bo-

zulmalar olduğu tespit edilmiştir.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru ko-

nusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi so-

ruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Mü-

dürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci

ile yapılır.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri ve Gözetim Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 9942, 9293, 9937, 9952 Faks: +90 312 204 86 33

e-ağ: http://www.ticaret.gov.tr e-posta: korunma@ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait resmi KEP adresle-

rinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

Ticaret Bakanlığı KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “Yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta

adresine gönderir.

Genel Müdürlük EBYS e-posta Adresi: korunma@ticaret.gov.tr
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İlgili taraflar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bağlantı ad-

resinde yer alan ilgili soru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde

doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında “ilgili taraf” olarak kabul

edilir.

Soru formları, görüş ve bilgilerin sunulması

MADDE 6 – (1) Soruşturma ile ilgili soru formları ve başvurunun gizli olmayan özeti

Bakanlığın internet sitesi (http://www.ticaret.gov.tr) “Teşkilat/İthalat Genel Müdürlüğü” başlığı

altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında bulunan “Korunma Önlemleri/Soruş-

turmalar” bağlantısında yer almakta olup bahse konu soruşturmanın sayfasından indirilir.

(2) İlgili tarafların soru formunu, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün

içinde doldurup Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir. İlgili taraflarca soru formlarının

doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru for-

muna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı

olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve

talepler dikkate alınmaz.

(4) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf

soru formunda belirtmek suretiyle Genel Müdürlüğe iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek

olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular bu

Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Gizlilik

MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin

6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir

aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya

da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden so-

nuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edil-

diği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde ta-

mamlanır. Gerekli hallerde bu süre 6 (altı) ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4033 

—— • —— 
Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4096 
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Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4032 

—— • —— 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4010 
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İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3984 

—— • —— 
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3985 
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İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3986 

—— • —— 
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3987 
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İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3988 

—— • —— 
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3989 
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İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3990 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TÜRK KIZILAY RİZE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Rize İli, Merkez İlçesi, Gülbahar Mahallesi, İpsiz Sok. No: 42 adresinde kayıtlı 

taşınmazın Türk Kızılay Rize Kan Bağış Merkezine dönüştürülmesi işi kapalı zarfla teklif 
alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, “İstanbul ili, Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu / İSTANBUL” 
adresindeki İstanbul Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İhaleye ait şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 03.07.2020 günü saat 10:00’a kadar Ataç-1 Sokak 

No: 32 Yenişehir/Ankara adresindeki Türk Kızılay Evrak Servisine vermiş / göndermiş olmaları 
gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 06.07.2020 günü saat 14:00’da “Ataç-1 
Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 
açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 4049/1-1 
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MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2020/2021 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 
Edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2020/258679 
1-İdarenin  
a) adresi : Bursa Karayolu 4. Km. 10600 Susurluk/BALIKESİR 
b) telefon ve faks numarası : Tel: 266 865 19 40 (4 Hat) – Faks: 266 865 26 04-5 
2-İhale konusu hizmetin  
a) niteliği, türü ve miktarı : 2020/2021 Kampanya Döneminde Toplam 125.000 Ton (± 

%20 toleranslı) Olmak Üzere Meydan Tahmil Tahliye Hizmet 
Alımı İşidir. Fabrikamız İşletme Servisi Meydan Tahmil 
Tahliye Hizmet Alımına Ait; boşaltma, parti, biçimlendirme, 
istif, doldurma, uzaklaştırma, karma, katlama, takviye, taşıma, 
temizlik, sıkıştırma ve düzeltme işlerinin bir bütünlük içerisinde 
prosesi aksatmadan sürekli yapılması işidir. 

b) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası 
c) işin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra İdarece yazılı olarak 

bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden 
itibaren Susurluk Şeker Fabrikası 2020/2021 Rafineri 
Kampanyası bitimine kadardır. 

3-İhalenin  
a) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Bursa Karayolu 4. 

Km. 10600 Susurluk/BALIKESİR 
b) tarihi ve saati : 22/06/2020 Pazartesi günü, saat 14:30 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 
Susurluk/BALIKESİR adresinden satın alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 
7-Diğer Hususlar 
7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  
7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

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

 4078/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Şirketimiz Ankara Demiryol Fabrikasında Tamir ve Revizyonları Yapılan Lokomotiflerin 

ve Aksamlarının 12 (On İki) Ay ve 8 (Sekiz) Kişi İle Temizlik İşine İlişkin Hizmet Alımı Satın 

Alınacaktır. 
İhale Kayıt No : 2020/289360 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71529 - 0312 309 13 65-53 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Şirketimiz Ankara Demiryol Fabrikasında tamir ve 

revizyonları yapılan lokomotiflerin ve aksamlarının 12 (on iki) ay ve 8 (sekiz) kişi ile temizlik 

hizmet alımı işi 
3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

01/07/2020 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı 1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 
 4047/1-1 

—— • —— 
ERTELEME İLANI 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilmek üzere 09.04.2020 tarih ve 31094 sayılı Resmî 

Gazete’de ilan edilen Aydın-Denizli Otoyolu işine ait daha önce 11.06.2020 Saat: 10:30 olarak 

açıklanan ihale tarihi ve saati 03.07.2020 Saat: 10:30 olarak değiştirilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
 4099/1-1 
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İHALEYE DAVET 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ 
EK FİNANSMAN 

(TKMP-EF) 
Kapsamında Yapılacak 

Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek 1) İşi 
Grup-Ek1-7 

IBRD Kredi No: 8541-TR 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve 

Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış 
olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği 
Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek 1) İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak 
ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen 
sayısallaştırma çalışma alanlarında “Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek1) Grup 
Ek 1-7.” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, 
Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif 
vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 15 ihale paketi olarak yapılacaktır. Sayısallaştırma 
alanı bilgileri şartname ekinde verilecektir. 

 

İha

le Paketi 

No 

Sözleşme 

Referans No 
Yer 

Topl

am 

Biri

m Sayısı 

2-5 SAY/IST-CTL İstanbul ili Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri. 22 

4-6 SAY/BLK-IVD 
Balıkesir ili Burhaniye, Gömeç, Havran, Altıeylül, 

Karesi, Balya ve İvrindi ilçeleri. 
63 

5-7 SAY/KNY-MRM Konya ili Meram, Selçuklu ve Derbent ilçeleri. 51 

5-8 SAY/KNY-HYK Konya ili Beyşehir ve Hüyük ilçeleri. 17 

7-2 SAY/DYB-SVN 

Diyarbakır Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, dicle, 

Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice, 

Silvan, Sur ve Yenişehir ilçeleri 

111 

9-1 SAY/GRS-MRK 

Giresun ili Merkez, Dereli, Espiye, Tirebolu, 

Eynesil, Görele, Doğankent, Bulancak, Alucra, 

Çamoluk, Şebinkarahisar ve Keşap ilçeleri. 

61 

11-7 SAY/KYS-PNB Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi. 46 

11-8 SAY/NGD-BOR Niğde ili Merkez, Ulukışla ve Bor ilçeleri. 83 
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14-1 SAY/TKD-CRL Tekirdağ ili Çorlu ve Ergene ilçeleri. 26 

14-2 SAY/KRL-VZE Kırklareli ili Vize ve Pınarhisar ilçeleri. 18 

17-8 SAY/ESK-SVR Eskişehir ili Sivrihisar ve Günyüzü ilçeleri. 64 

17-9 SAY/AFY-SPS 
Afyonkarahisar ili Merkez, Bayat, Bolvadin, 

İhsaniye ve Sinanpaşa ilçeleri. 
81 

18-2 SAY/DNZ-CAL Denizli ili Bekilli, Bozkurt, Çal ve Güney ilçeleri. 38 

20-2 SAY/SVS-GMK Sivas ili Gemerek, Altınyayla ve Şarkışla ilçeleri. 44 

22-3 SAY/CRM-ALC Çorum ili Alaca ilçesi. 58 

 
Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif 

verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ 

dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir 
bütün olarak değerlendirilmelidir. 

İhale Dokümanı, 705,00 TL (YediyüzbeşTürkLirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu 
Kurumsal Şubesindeki TR 7100 0100 1745 0703 8550 5219 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması 
karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç 

duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. 
Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 

Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 
06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: +90 312 551 41 27 Fax: +90 90 551 20 49 

Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 13/07/2020 den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli 
olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir 
geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 13/07/2020 Pazartesi günü, saat 10:00 ’a kadar 

teslim edilmelidir.  
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z–08 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 (Genel Evrak) 

06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE 
Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

aşağıdaki adreste saat 10:30 ’ da açılacaktır.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z–58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No:14 
06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE 

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
 4100/1-1 
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İHALEYE DAVET 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ 
EK FİNANSMANI 

(TKMP-EF) 
Kapsamında Yapılacak 

Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi İşi 
Grup-7 

IBRD Kredi No: 8541-TR 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve 

Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış 
olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği 
Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler 
için kullanılmasını öngörmektedir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen 
güncelleme uygulama alanlarında “Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi Grup-7” 
işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal 
Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye 
davet etmektedir. Bahsi geçen işler 20 ihale paketi olarak yapılacaktır. Güncelleme uygulama 
alanı bilgileri şartname ekinde verilecektir. 

 
İhale 

Paketi No 
Sözleşme 

Referans No 
Yer 

Toplam 
Birim Sayısı 

1-38 ANK-BLA Ankara ili Bala ve Polatlı ilçeleri. 72 
1-39 ANK-HYN Ankara ili Haymana ilçesi 76 

2-7 KCL-IZT 
Kocaeli ili İzmit, Körfez, Kartepe, Başiskele, Derince 
ilçeleri İstanbul ili Şile ilçesi 

54 

3-16 AYD-KCR Aydın ili Koçarlı, Çine, Karpuzlu ve Didim ilçeleri. 51 

8-18 AGR-TTK 
Ağrı ili Merkez, Eleşkirt, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, 
Doğubeyazıt ve Hamur ilçeleri. 

94 

9-28 TRB-MCK II 

Trabzon ili Ortahisar, Akçaabat, Araklı, Beşikdüzü, 
Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Maçka, 
Sürmene, Tonya, Vakfıkebir, Yomra, Giresun İli 
Piraziz, Bulancak, Görele, Çanakçı, Tirebolu, 
Doğankent ve Şebinkarahisar ilçeleri 

94 

9-29 RZE-MRK III 
Rize ili Merkez, Çayeli, Pazar, İyidere, İkizdere, 
Ardeşen, Çamlıhemşin ve Fındıklı ilçeleri. 

121 

9-30 AMS-MZF Amasya ili Merzifon ilçesi 59 

10-29 KYS-INC II 
Kayseri ili İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Talas, 
Tomarza ve Yeşilhisar ilçeleri 

63 

11-16 NVS-KOZ II Nevşehir ili Kozaklı ve Avanos ilçeleri. 22 

11-17 HTY-SMD 
Hatay ili Defne, Samandağ, Altınözü, Yayladağı ve 
Kırıkhan ilçeleri. 

42 

12-25 OSM-MRK III 
Osmaniye ili Kadirli, Sumbas, Düziçi, Toprakkale ve 
Merkez ilçeleri. 

65 
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12-26 KLS-MRK 
Kilis ili Merkez, Elbeyli, Polateli ilçeleri Gaziantep 
ili Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçeleri. 

128 

13-9 VAN-TSB II 
Van ili Edremit, İpekyolu, Gevaş, Tuşba, Gürpınar, 
Saray ve Özalp ilçeleri, Hakkari ili Merkez, 
Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri 

127 

15-9 ELZ-KVN 
Elazığ ili Kovancılar, Palu, Merkez ve Baskil ilçeleri, 
Tunceli ili Çemişgezek ilçesi 

77 

16-7 MGL-MLS Muğla ili Milas ve Yatağan ilçeleri. 68 

18-15 KST-TSY 
Kastamonu ili Tosya, Merkez, Ağlı, ve İhsangazi 
ilçeleri. 

93 

19-14 TKT-MRK 
Tokat ili Niksar, Merkez, Reşadiye, Turhal ve Erbaa 
ilçeleri. 

93 

20-14 SVS-MRK IV 
Sivas ili Merkez, Ulaş, Şarkışla, Divriği, Zara, ve 
İmranlı ilçeleri  

43 

20-15 SLU-BZV 
Şanlıurfa ili Karaköprü, Haliliye, Birecik, Bozova, 
Halfeti ve Siverek ilçeleri, Adıyaman ili Besni, 
Gölbaşı, Tut, Çelikhan ve Merkez ilçeleri  

170 

 
Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif 

verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ 
dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir 
bütün olarak değerlendirilmelidir. 

İhale Dokümanı, 705,00 TL (YediyüzbeşTürkLirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu 
Kurumsal Şubesindeki TR 7100 0100 1745 0703 8550 5219 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması 
karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç 
duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. 
Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No:14 
06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: +90 312 551 41 27 Fax: +90 312 551 20 49 
Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 16/07/2020 den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli 

olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir 
geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 16/072020 Perşembe günü, saat 10:00 ’a kadar 
teslim edilmelidir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z–08 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 (Genel Evrak) 
06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE 
Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

aşağıdaki adreste saat 10:30 ’ da açılacaktır.  
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z–58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No:14 
06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE 
Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  
 4102/1-1 
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KİREÇTAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Kireçtaşı Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası: 2020/285420 
1-İdarenin  
a) adresi: Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT / 

MALATYA 
b) telefon ve faks numarası: 0 422 212 10 44 – 0 422 212 10 52 
c) elektronik posta adresi: malatyaseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 
2-İhale konusu malın  
a) niteliği, türü ve miktarı: Fabrikamız sahasında teslim esasına göre 12.000 Ton Kireçtaşı 

alımı;  
b) teslim yerleri: Malatya Şeker Fabrikası stok sahasında teslim  
c) teslim tarihi: : 01/09/2020 - 30/12/2020Tarihler arasında termin programına göre teslim 

edilecektir.  
3-İhalenin   
a) yapılacağı yer: Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) tarihi ve saati: 26/06/2020 14:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1- İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler : 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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,  

b) 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, 

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı 

beyannamesi, 
f)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
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4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler  

4.2.1-Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir 
olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış 
veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya 
Fabrikalarımız Laboratuvarlarında alınmış rapor olacaktır. 

4.2.2- İş deneyim belgeleri  
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,teklif edilen bedelin 
% 30’undan az olmamak üzere; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 
tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,  

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’ inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan 
veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form-TŞFAŞ M/İş Bitirme Belgesi 
Formu),  

verilmesi zorunludur. 
4.2.3.-İşletme Ruhsatı  
4.2.4.-İşletme İzin Belgesi  
4.2.5.- MTA’ dan alınmış “ kalitatif minerolojik – petrografik “ analiz neticesinde “ kayaç 

adı “ nın “ kireçtaşı “ olduğunu gösteren analiz raporu 
4.2.6.-MTA ya da herhangi bir Şeker fabrikasından alınmış teknik şartnamede yer alan 

kimyasal parametreleri içeren ve şartnameye uygunluğunu gösteren analiz raporu 
4.2.7.-Bu ihalede benzer iş olarak, Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast 

üretimi” benzer iştir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanı, Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 Türk Lirası 
karşılığında satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

8-Teklifler, 26/06/2020 Cuma Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya 
adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta 
ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır. 

9-İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 
12- İş bu şartname konusu mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4024/1-1 
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DIŞ LASTİK VE İÇ LASTİK SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Tarım İşletmelerinin ihtiyacı muhtelif ebatlarda 1.617 Adet 

Dış Lastik ve 849 Adet İç Lastik satın alınacaktır. 
Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya TR:310001 2009 
4080 0004 0000 20 no'lu hesabına yatırılacaktır. 

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü oranında 
geçici teminat verilecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar 
pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 29.06.2020 Pazartesi günü saat 14.30’a 
kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 
yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

A D R E S: 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Karanfil Sok. No.62 
06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 
Tel  :90 (312) 417 84 70 (5 Hat) 
Faks:90 (312) 417 78 39 
 4023/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU 
1 - Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak 

suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
uygun olarak işlem yapılacaktır. 

2 - Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web 
sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 
15.06.2020 tarihinden itibaren öğrenilebilir. 

3 - İlanlar, 15.06.2020 - 19.06.2020 Tarihleri Arasında Türkiye İş Kurumu’nun 
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx İnternet Adresinde Yayımlanacaktır. 

 
ÇALIŞTIRILACAK 

İLÇE ÜNVAN TALEP EDİLEN 
İŞGÜCÜ SAYISI 

BELİRTİLMESİ GEREKEN 
HUSUSLAR 

MERKEZ Temizlik 
Personeli 6  

MERKEZ Sıhhi 
Tesisatçı 1 

Sıhhi tesisatçı olarak çalışabileceğine 
dair diploma, ustalık belgesi veya kurs 
bitirme belgesine sahip olması gerekir. 

MERKEZ Elektrikçi 1 
Elektrikçi olarak çalışabileceğine dair 
diploma, ustalık belgesi veya kurs 
bitirme belgesine sahip olması gerekir. 

ŞİRAN Temizlik 
Personeli 1  

 4048/1-1 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2018/265302 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

TC ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI     

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TÜRKİYE PETROLLERİ 
ANONİM ORTAKLIĞI GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ     

İl/İlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi 
Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde 
No: 10        

Tel-Faks 312 207 2000-312 286 9073 

Posta Kodu 06530 E-Mail tpaocc@tpao.gov.tr; 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Ak Group Hizmet Taahhüt Temizlik 
İnşaat Turizm Taşımacılık Otomasyon 
Gıda ve Dayanıklı Tüketim Malları Ltd 
Şti 

Kürşat Göksel ALTIN 

Adresi 
Değirmiçem Mah. Ali Fuat Cebesoy Blv. 
Bulvar Apt. Sit. No:83/1 
Şehitkamil/GAZİANTEP 

İncili Pınar Mah. Nail Bilen Cad. 
No:10/5 Şehitkamil/GAZİANTEP 

T.C. Kimlik No.  36193436746 

  

Asil Rüzgar Hidroelektrik 
Santralleri Güneş Enerjisi Elektrik 
Üretimi Temizlik Hizmet İnşaat 
Turizm Petrol Ürünleri ve Gıda 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi  

  
Değirmiçem Mah. Ali Fuat 
Cebesoy Blv. Bulvar Apt. Sit. 
No: 83/1 Şehitkamil/GAZİANTEP 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

0110571888 0860550240 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

GAZİANTEP GAZİANTEP 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

43663 47555 

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
 4082/1-1 
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Azatlı Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI 

Azatlı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 
memur alınacaktır. 

 
Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adet Niteliği Cinsiyet 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 
 

Muhasebeci 
GİH 9 1 

Lisans düzeyinde 
eğitim veren 
Fakültelerin Maliye, 
Muhasebe, Muhasebe 
ve Denetim, Muhasebe 
ve Finans Yönetimi 
veya Muhasebe Bilgi 
Sistemleri 
programlarının 
herhangi birinden 
mezun olmak 

Kadın / 
Erkek 

P3 70 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) 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 malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) 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, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
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2 - BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını 
almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.azatli.bel.tr internet adresinden 

temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir.) 

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
4 - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 06.07.2020 tarihinden 10.07.2020 Cuma 

günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını 
yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini; 
- Elektronik ortamda, Belediyemiz www.azatli.bel.tr internet adresine, 
- Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Azatlı Belediyesi NİĞDE adresine 

gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 
- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 
- Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 
5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS 

puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro 
sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanı 14.07.2020 Salı günü Belediyemiz www.azatli.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir. 
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c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir. 

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6 - SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Azatlı Belediyesi hizmet binasında (Azatlı-Niğde) memur alımı için 23.07.2020 Perşembe 

Günü saat 14:00’da sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi 
günü devam edilecektir. 

Sınav Konuları: 
1-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
3-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
4-Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7 - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat 
konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 
şarttır. 

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin internet 
sitesinden ilan edilecektir. 

Adayların atamaya 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 belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; 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 belediyenin 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. 4001/1-1 
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Bekilli Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Bekilli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
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 memur alınacaktır. 

 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

1 
Bilgisayar  
İşletmeni 

G.İ.H. 9 1 
Herhangi bir lisans 
programından 
mezun olmak, 

Kadın/ 
Erkek 

KPSSP3 65 

2 V.H.K.İ. G.İ.H. 10 1 
Herhangi bir lisans 
programından 
mezun olmak, 

Kadın/ 
Erkek 

KPSSP3 65 

3 Memur G.İ.H. 10 1 

Herhangi bir ön 
lisans 
programından 
mezunu olmak 

Kadın/ 
Erkek 

KPSSP93 60 

4 Memur G.İ.H 10 1 

Lisans 
Programlarının 
Kamu Yönetimi, 
İşletme, İktisat 
veya Maliye 
bölümlerinin 
birinden mezun 
olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

KPSSP3 65 

5 Tekniker T.H.S 9 1 

Ön Lisans 
Programlarının 
Harita ve kadastro 
bölümünden 
mezun olmak 

Kadın/ 
Erkek 

KPSSP93 60 

6 Tekniker T.H.S 9 1 

Ön Lisans 
Programlarının 
İnşaat Teknolojisi 
veya Yapı 
Denetimi 
bölümlerinin 
birinden mezun 
olmak 

Kadın/ 
Erkek 

KPSS93 60 

7 
Zabıta 

Memuru 
G.İ.H. 10 1 

Herhangi bir ön 
lisans 
programından 
mezun olmak 

Kadın/ 
Erkek 

KPSSP93 60 

8 
Zabıta 

Memuru 
G.İ.H 10 1 

Herhangi bir lisans 
Programlarından 
mezun olmak 

Kadın/ 
Erkek 

KPSSP3 65 
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BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur 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’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

d) 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, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna 

göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.) 
2 - BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda 
bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, 

d) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 
(A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer 
alan özel şartlara göre zabıta memuru 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 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg’dan fazla 
fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

e) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını 
doldurmamış olmak. 

3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.bekilli.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir.) 

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 
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d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
h) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim 

Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi 
gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla 
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 

4 - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 14.07.2020 tarihinden 28.07.2020 SALI 

günü saat 17.00 ye kadar (mesai günlerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını 
yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini: 
● Elektronik ortamda, Belediyemiz www.bekilli.bel.tr internet adresine, 
● Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Bekilli Belediye Başkanlığı Bekilli/ 

DENİZLİ adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 
- Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen 

tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Bekilli Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğüne 
istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 

● Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

● Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu 
kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak 
üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanı 06.08.2020 günü Belediyemiz www.bekilli.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir. 

c) 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. 

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

f) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır. 

g) Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6 - SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Sözlü ve uygulamalı sınav; 
Zabıta memuru kadrolarına başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı, diğer adaylar için 

sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınavlar 17/08/2020 tarihinde Bekilli Belediye Başkanlığı 
Bekilli/DENİZLİ adresinde yapılacaktır. Zabıta memuru için yapılacak uygulamalı sınav 
17.08.2020 tarihinde Bekilli Belediye Başkanlığı kapalı Pazar yeri Bekilli/DENİZLİ adresinde 
yapılacaktır. Sözlü sınav saat 09.00’da başlayacaktır. Zabıta memuru için yapılacak uygulamalı 
sınav saat 14.00’de başlayacaktır. 
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Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 
edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sözlü sınav; 
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
• Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
Zabıta memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
7 - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Zabıta memuru 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 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

• Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav 
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

• Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı 
sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 
belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir. 

Diğer memur kadroları sınavında değerlendirme; 
● Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro 
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere 
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. 

● Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik 
ortalamasının en az 60 olması şarttır. 

● Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

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 
belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; 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 belediyenin 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. 4002/1-1 
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Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam 
edilmek üzere 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa göre 
çalıştırılmak üzere "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 
aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı 
yapılacaktır. 

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR: 
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 

2) 18-40 yaş aralığında olmak (Temizlik Hizmetleri) 
18-35 yaş aralığında olmak( Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri) 
3) İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen mezuniyetlerde olmak. 
4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak şartıyla; 
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza 
süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını 
tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan 
eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,  

5) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak 
yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. 

6) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, 
kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da 
kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. 

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
8) Adaylar, başvurunun son günü itibari ile duyuru tablosunda yer alan meslek kollarına 

uygun olarak talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. 
9) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak veya muaf olmak). 
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
11) Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun 

olmak ve tablodaki unvanlara ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak. 
12) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava 

katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 
13) Açılan pozisyonlara başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde vardiyalı çalışma 

düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir. 
14) Adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı 

sonradan tespit edilenlerin, ilan/sınav/göreve başlama süreçlerinin her aşamasında işe kabulleri 
Üniversite idaresince sonlandırılacaktır. 

15) Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru 
yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir. 
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16) İstihdam edilecek işe ilişkin başvuru listeleri, tüm şartları taşıyan adaylar arasından 
çekilecek kura ile belirlenir. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonucunda alınacak işçi 
sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve yedek aday belirlenir. İŞKUR tarafından Rektörlüğümüze 
yönlendirilen adaylar Üniversite Personel Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak "Evrak 
İnceleme Komisyonu" tarafından evrak üzerinde müracaata uygunlukları değerlendirilerek 
mülakat sınavına girmeye hak kazananlar Mersin Üniversitesi internet adresinden duyurulacaktır. 

17) Bu ilan çerçevesinde İŞKUR vasıtası ile yapılacak sürekli işçi alımına dair bütün 
duyurular https://mersin.edu.tr internet adresinden ulaşılacak olan web sayfamız üzerinden 
yapılacaktır. İşçi aday listelerinde yer alıp mülakata hak kazanan adaylara ayrıca bir yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. Mülakata girmeye hak kazanan işçi adaylarının listesi Üniversitemiz web 
sayfasında "Duyurular" başlığı altında yayımlanacak ve yayımlandığı gün hariç, takip eden 5 
(Beş) günlük süre dolduğunda şahsen tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

18) Bütün açık iş pozisyonları için mülakata girmeye hak kazananlar "Mülakat-
Değerlendirme Komisyonu" tarafından sözlü olarak ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacak 
olup, başarılı bulunan adaylar için 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek esasına göre oluşturulacak asil ve 
yedek listeleri 20. Maddede yer verilen usule göre duyurulacaktır. 

19) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

20) İşe başlatılmaya hak kazananlardan; işe başlatma ve hizmet akdi imzalamak üzere 
davet edilip, davet tebliğini aldığı tarihten itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde davete icabet 
etmeyenler ile gelip fiilen işe başlamayanların yerine, o adayın yedeği işe başlatılmak üzere aynı 
usul ile davet edilecektir. 

 
Meslek 

Adı Unvan Adet Çalıştırılacak 
Birim Yöntem Özel Şartlar 

Temizlik 
Hizmetleri 

Sürekli 
İşçi 17 

Sağlık Uygulama 
ve Araştırma 

Merkezi 
(Üniversite 
Hastanesi) 

Kura/Sözlü 
Mülakat 

En az ilköğretim mezunu olmak. 

İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün 
almamış olmak 

Bu hizmet türlerinde istihdam edilecek 
personel Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin geçici 6 ncı 
maddesi uyarınca sadece noter kurasıyla 
belirlenebilir. 

Vardiya sisteminde gece ve gündüz 
Üniversitemiz birimlerinde iç ve dış 
mekanda çalışmaya sağlık yönünden 
herhangi bir engeli bulunmamak 

İşkur tarafından bildirilen listelerden kura 
çekimi sonrasında, açık iş ilanının 4 katı 
kadar aday mülakata çağrılacaktır 

Üniversitenin tüm iç ve dış mekanlarında 
çalışmayı kabul etmek 
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Meslek 
Adı Unvan Adet Çalıştırılacak 

Birim Yöntem Özel Şartlar 

Hasta 
Bakımı ve 
temizliği 

hizmetleri 
Sürekli İşçi 48 

Sağlık Uygulama 
ve Araştırma 

Merkezi 
(Üniversite 
Hastanesi) 

Kura/Sözlü 
Mülakat 

İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün 
almamış olmak 

Bu hizmet türünde istihdam edilecek 
personel için ortaöğretim kurumlarının 
hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli 
bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı 
dallarından ya da sağlık hizmetleri 
alanının ebe yardımcılığı, hemşire 
yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği 
dallarından birinden mezun olması şartı 
aranacaktır. Ayrıca, yine bu hizmet 
türünde istihdam edilecek personel de 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 inci 
maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca 
sadece noter kurasıyla belirlenebilir. 

Vardiya sisteminde gece ve gündüz 
Üniversitemiz birimlerinde iç ve dış 
mekanda çalışmaya sağlık yönünden 
herhangi bir engeli bulunmamak 

İşkur tarafından bildirilen listelerden kura 
çekimi sonrasında açık iş ilanının 4 katı 
kadar aday mülakata çağrılacaktır 

 
Meslek 

Adı 
Kişisel 

Durumu Unvan Adet Çalıştırılacak 
Birim Yöntem Özel Şartlar 

Hasta 
Bakımı ve 
temizliği 

hizmetleri 

Eski 
Hükümlü 

Sürekli 
İşçi 3 

Sağlık 
Uygulama 

ve Araştırma 
Merkezi 

(Üniversite 
Hastanesi) 

Kura/Sözlü 
Mülakat 

İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün 
almamış olmak 

 Bu hizmet türünde istihdam edilecek 
personel için ortaöğretim kurumlarının 
hasta ve yaşlı hizmetleri alanının 
engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı 
bakımı dallarından ya da sağlık 
hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, 
hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım 
teknisyenliği dallarından birinden 
mezun olması şartı aranacaktır. 
Ayrıca, yine bu hizmet türünde 
istihdam edilecek personel de Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarına İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 
inci maddesinin 3 üncü fıkrası 
uyarınca sadece noter kurasıyla 
belirlenebilir. 

Vardiya sisteminde gece ve gündüz 
Üniversitemiz birimlerinde iç ve dış 
mekanda çalışmaya sağlık yönünden 
herhangi bir engeli bulunmamak 

İşkur tarafından bildirilen listelerden 
kura çekimi sonrasında açık iş ilanının 
4 katı kadar aday mülakata 
çağrılacaktır 
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Meslek 

Adı 
Kişisel 

Durumu Unvan Adet Çalıştırılacak 
Birim Yöntem Özel Şartlar 

Hasta 
Bakımı ve 
temizliği 

hizmetleri 

Engelli Sürekli 
İşçi 2 

Sağlık 
Uygulama ve 

Araştırma 
Merkezi 

(Üniversite 
Hastanesi) 

Kura/Sözlü 
Mülakat 

İlan tarihi itibariyle 35 yaşından 
gün almamış olmak 

 Bu hizmet türünde istihdam 
edilecek personel için 
ortaöğretim kurumlarının hasta 
ve yaşlı hizmetleri alanının 
engelli bakımı, hasta bakımı ve 
yaşlı bakımı dallarından ya da 
sağlık hizmetleri alanının ebe 
yardımcılığı, hemşire 
yardımcılığı ve sağlık bakım 
teknisyenliği dallarından 
birinden mezun olması şartı 
aranacaktır. Ayrıca, yine bu 
hizmet türünde istihdam 
edilecek personel de Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarına İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul 
ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 12 inci 
maddesinin 3 üncü fıkrası 
uyarınca sadece noter kurasıyla 
belirlenebilir. 

Vardiya sisteminde gece ve 
gündüz Üniversitemiz 
birimlerinde iç ve dış mekanda 
çalışmaya sağlık yönünden 
herhangi bir engeli bulunmamak 

İşkur tarafından bildirilen 
listelerden kura çekimi 
sonrasında açık iş ilanının 4 
katı kadar aday mülakata 
çağrılacaktır 

 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ: 
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesinden yayımlanacak olup şartları 

sağlayan adaylar başvurularını Mersin İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen 
veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

BAŞVURU TARİHLERİ:15/06/2020 -19/06/2020 
KURA TARİHİ / SAATİ :29-30/06/2020  (Saat: 09:30) 
KURA YERİ: Mersin  Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi Uğur Oral Kültür Merkezi A 

Salonu Yenişehir/MERSİN 
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KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ: 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede 

yer alan adayların, kura çekim yeri ve tarihleri daha sonra Üniversitemiz internet sitesinde 
yayımlanacaktır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura 
çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı 
kadar asil ve yine aynı sayıda yedek liste oluşturulacaktır. Söz konusu liste, Üniversitemiz 
internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar mülakata alınacaktır. Mülakat sınavı yeri ve 
tarihleri Üniversitemiz internet sitesi (https://mersin.edu.tr) "Duyurular" kısmından ilan edilecek 
olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

HAZIRLIK VE MÜLAKAT İŞLEMLERİ: 
"İŞKUR Liste"de yer alan ve mülakat sınavına çağrılmaya hak kazanan adayların evrak 

komisyonunca incelenmek üzere hangi belgeleri teslim edecekleri, belge teslim yeri - zamanı, 
mülakat tarihi, yeri-saati ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemiz internet sitesi 
(https://mersin.edu.tr/) "Duyurular" kısmından ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

Adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen 
evrakı "Evrakı İnceleme Komisyonu"na teslim edeceklerdir. Belirlenen şartları taşıdığı tespit 
edilerek mülakata alınacak olanların listeleri, mülakat yeri, tarihi ve saatini de içerir biçimde 
Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecektir. 

Mülakatta bütün yönleriyle işe uygunluk açısından değerlendirme yapılacak olup, sürekli 
işçi statüsünde Üniversitemize en faydalı olacak adayın belirlenmesine gayret edilerek, açık iş 
sayısı kadar "Asil İşçi Aday Listesi" ve aynı sayıda "Yedek İşçi Aday Listesi" oluşturulacak ve 
ilan edilecektir. 

MÜLAKAT SONUÇLARINA İTİRAZ: 
Adaylar, mülakat sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 2 (İki) iş günü içinde Mülakat 

Komisyonunca değerlendirilmek üzere Personel Daire Başkanlığı nezdinde yazılı olarak itiraz 
edebilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (Üç) iş günü içinde Mülakat Komisyonunca karara 
bağlanır. Dilekçe verme usulüne uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

İŞE BAŞLAMA İŞLEMLERİ: 
İşe başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına süresi içerisinde şahsen getirebilecekleri gibi, posta, kargo veya kurye ile de 
gönderebilirler. Posta, kargo veya kurye ile gönderilen belgelerin eksikliklerinin tamamlanması 
idarenin sorumluluğunda değildir. Herhangi bir eksiklik veya hukuki engel söz konusu değilse, 
işe başlamaları kendilerine yazılı olarak tebliğ edilecektir. 

Kendi isteği ile işe başlamayanların, sonradan başvuru şartlarını taşımadığı tespit 
edilenlerin yerine, o işin yedek veya yedek adayları arasından sırası ile işe başlamak üzere 
çağrılacaktır. 

DİĞER HUSUSLAR: 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge sunanlar ile beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak işe başlayışları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal 
edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

İlanen duyurulur. 3979/1-1 
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Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, 

tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış 
olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır. 

 
ALIM YAPILACAK BÖLÜM/PROGRAMLAR: 

FAKÜLTE / 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 
PROGRAMI 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

ALES / YABANCI 
DİL ŞARTI 

ÖZEL ŞART AÇIKLAMA 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 

YÜKSEKOKULU 

BESLENME VE 
DİYETETİK 
BÖLÜMÜ 

Araştırma 
Görevlisi 

1 
ALES SAY    : 70 
YDS/YÖKDİL: 50 

Beslenme ve Diyetetik 
bölümü lisans mezunu olmak 
ve aynı alanda yüksek lisans 
yapmış olmak. 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

TIBBİ 
HİZMETLER VE 

TEKNİKLER 
BÖLÜMÜ / TIBBİ 
GÖRÜNTÜLEME 
TEKNİKLERİ PR. 

Öğretim 
Görevlisi 

1 ALES SAY: 70 

Sağlık Fiziği veya Radyoloji 
Bilimleri alanında yüksek 
lisans yapmış olmak veya Tıp 
Fakültesi mezunu olmak ve 
Radyoloji alanında uzman 
olmak. 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

HUKUK 
BÖLÜMÜ / 

ADALET PR. 

Öğretim 
Görevlisi 

1 ALES EA: 70 
Hukuk Bölümü lisans mezunu 
olmak ve alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

İNŞAAT 
BÖLÜMÜ/ 
İNŞAAT 

TEKNOLOJİLERİ 
PR. 

Öğretim 
Görevlisi 

1 ALES SAY: 70 
İnşaat Mühendisliği bölümü 
lisans ve yüksek lisans 
mezunu olmak. 

 
BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 
Duyuru Başlama: İlanın Resmi Gazetede yayınlanması ile başvuru süreci başlar. 
Son Başvuru: İlanın Resmi Gazetede yayınlanması tarihi itibari ile 15 gün başvuru süresi 

vardır. 
Ön Değerlendirme, Yazılı Sınav ve Sonuç Açıklama tarihleri ilanın Resmî Gazete’de 

yayınlanma tarihine göre www.toros.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 
Başvuru için Gerekli Belgeler: 
• Başvuru Dilekçesi (https://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-

formlar - İKDB - FR-019 - Öğretim - Araştırma Görevlisi Başvuru Dilekçesi.docx) 
• YÖK formatlı Özgeçmiş 
• Diploma Örnekleri (Aslı Gibidir Onaylı) (Lisans, Yüksek Lisans ve İlan şartında 

isteniyorsa Doktora diploması) 
• ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı 
• YDS / YÖKDİL veya muadili dil sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı 
• Lisans transkript belgesi (Asıl ya da onaylı kopyası) 
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• Nüfus Cüzdanı Onaylı Örneği 
• 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
• Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı 
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil 

belgesi) 
Açıklamalar: 
1. Adayların istenilen belgeleri başvuru süresinin bitiş günü saat 17.00’a kadar “Toros 

Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Bahçelievler Kampusu 1857 Sokak No.12 33140 
Yenişehir Mersin” adresine ulaştırmaları gerekmektedir. 

2. Eksik evrak gönderen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
3. Postada geciken evrakların sorumluluğu adaylara aittir. 
4. Ön Değerlendirme sonuçları www.toros.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Yazılı Sınav 

yeri ve saati ön değerlendirme sonuçları ile birlikte duyurulacaktır. 
 4009/1/1-1 

—— • —— 
Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak profesör, doçent ve Dr. Öğr. 
Üyesi alınacaktır. 

BAŞVURU KOŞULLARI: 
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 25. Ve 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak. 
• 5772 sayılı Kanun uyarınca belirlenmiş olan Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde yazılı şartları taşıyor olmak.(link: https://www.toros.edu.tr/ 
dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS- DD-051--Toros-universitesi-Akademik-Yukseltilme-
ve-Atanma-olcutleri.pdf) 

• Eğitim Öğretim dili İngilizce olan bölümlere başvuracak olan adayların 23.03.2016 
tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı 
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. 
fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir. 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 
- Başvuru dilekçesi, 
- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 
- YÖK formatlı güncel özgeçmiş, 
- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, 
- Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
- Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı 
- Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama 

tablosu (aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olarak gönderilecektir.) 
Link:https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS-DD-051--Toros-

universitesi-Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf 
- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını 

gösteren belge; (Eğitim- Öğretim dili İngilizce olan bölümler için - bilgi www.toros.edu.tr) 
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a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması. 
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği 

dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması. 
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının 
birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, 
bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili 
yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması. 

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 
seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla 
öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak 
geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi 
sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.) 

- Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. 
Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, 

- Doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. 
Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı, 

- Dr. Öğr. Üyesi adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 
8. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı 

başvuru evrakları ile birlikte ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde 
“Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No: 12, Yenişehir 33140, 
MERSİN ”adresine şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. 

Not: Yayınlar için hazırlanacak dosyaların PDF formatında CD veya flash bellek ile 
teslim edilmesi tercih edilir. 

Alım Yapılacak Bölümler; 
 

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program Kadro Unvanı 
Kadro 
Sayısı 

Özel Şart Açıklama 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

YAZILIM 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

Profesör / 
Doçent /  

Dr. Öğr. Üyesi 
2 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve 
Yazılım Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği alanlarından herhangi 
birinde doktora yapmış olmak. 
Bilgisayar Yazılımı alanında bilimsel 
çalışmaları olmak tercih sebebidir. 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

YAZILIM 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

Profesör / 
Doçent /  

Dr. Öğr. Üyesi 
1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve 
Yazılım Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği alanlarından herhangi 
birinde doktora yapmış olmak 
Bilgisayar Donanımı alanında bilimsel 
çalışmaları olmak tercih sebebidir. 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

YAZILIM 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

Profesör / 
Doçent /  

Dr. Öğr. Üyesi 
2 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve 
Yazılım Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği alanlarından herhangi 
birinde doktora yapmış olmak. 
Bilgisayar Bilimleri alanında bilimsel 
çalışmaları olmak tercih sebebidir. 
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MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK- 

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

Profesör / 

Doçent /  

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Alanında doktora yapmış olmak. 

Kontrol alanında çalışmaları olmak 

tercih sebebidir. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK- 

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

Profesör / 

Doçent /  

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Alanında doktora yapmış olmak ve 

Elektrik-Güç alanında çalışmaları 

olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK- 

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

Profesör / 

Doçent /  

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Alanında doktora yapmış olmak. 

İşaret İşleme alanında çalışmaları 

olmak tercih sebebidir. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ENDÜSTRİ 

MÜHENDİSLİĞİ 

Profesör / 

Doçent /  

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Alanında doktora yapmış olmak. 

Yöneylem Araştırması alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ENDÜSTRİ 

MÜHENDİSLİĞİ 

Profesör / 

Doçent /  

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Alanında doktora yapmış olmak ve 

uygulamalı istatistik ve olasılık 

alanında çalışmaları olmak veya 

uygulamalı istatistik ve olasılık 

alanında doktora yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ENDÜSTRİ 

MÜHENDİSLİĞİ 
Dr. Öğr. Üyesi 2 

Alanında doktora yapmış olmak. 

Endüstri Mühendisliği alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

İNŞAAT 

MÜHENDİSLİĞİ 

Profesör / 

Doçent /  

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Alanında doktora yapmış olmak. 

Geoteknik veya Hidrolik alanında 

çalışmaları olmak. 

İKTİSADİ, İDARİ ve 

SOSYAL BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

PSİKOLOJİ 

Profesör / 

Doçent /  

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Psikoloji Anabilim Dalında doktora 

yapmış olmak. Deneysel Psikoloji 

veya Gelişim Psikolojisi veya Klinik 

Psikoloji veya Sosyal Psikoloji 

alanında çalışmaları olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ 

YÜKSEKOKULU 

HEMŞİRELİK ve 

SAĞLIK HİZMETLERİ 

BÖLÜMÜ 

Profesör / 

Doçent /  

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Hemşirelik lisans mezunu olmak ve 

Psikiyatri Hemşireliği veya Hemşirelik 

Esasları veya Cerrahi Hemşireliği 

veya Halk Sağlığı Hemşireliği 

alanında doktora yapmış olmak. 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

DİŞÇİLİK 

HİZMETLERİ 

BÖLÜMÜ / AĞIZ VE 

DİŞ SAĞLIĞI PR. 

Profesör 1 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında 

uzmanlık ve doçentliğini almış olmak. 

Çene eklem cerrahisi, çenelerde 

major operasyonlar ile ilgili bilimsel 

çalışmaları olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Akrep Türlerinin Doğadan Yakalanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair

Yönetmelik
–– Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası Yönetmeliği
–– Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Bartın Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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