
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 140. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/10/2014 tarihli ve 29144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Üniversite Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluştu-
rabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu,
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (de-
kan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş ki-
şiden oluşur. Yürütme Kurulu, en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile
alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yükseköğretim
Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DÂRU’L-HADİS İSLAM 
ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesi Dâru’l-Hadis

İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yöne-
tim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankırı Karatekin Üniversitesi Dâru’l-Hadis İslam

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) İslami İlimler Fakültesi: Üniversitenin İslami İlimler Fakültesini,
c) Merkez: Çankırı Karatekin Üniversitesi Dâru’l-Hadis İslam Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,
e) Senato:  Üniversitenin Senatosunu,
f) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/10/2014 29144
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İslam tarihi ve medeniyeti ile bilim ve kültürünün doğru ve bilimsel bir tarzda araş-

tırılmasını, öğretilmesini ve tanıtılmasını sağlamak.
b) Üniversite birimlerinde ve İslâmi İlimler Fakültesindeki mevcut bölümlerin bilimsel

araştırma ve projelerine destek sağlamanın yanında bu çalışmaların sempozyum, kongre, kon-
ferans gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla duyurulmasını sağlamak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Türkiye içindeki ve dışındaki bilimsel ve aka-
demik kurumlarla ilahiyat temel alanına katkı sağlamak için iş birliği yapmak.

ç) Müslüman coğrafyadaki dini, sosyal, kültürel ve entelektüel değişim ve gelişmeleri
izleyerek araştırmacı, bilim insanı ve yöneticilerin bilgi birikimine katkı sağlamak.

d) Dini ilimler ve bu ilimlerle ilgili alanlarda telif, tercüme, edisyon, kritik ve benzeri
tarzda eserler hazırlamak ve yayımlamak.

e) İslami bilimsel çalışmalarda verimliliği artırmak.
f) Üniversite ve özellikle İslami İlimler Fakültesi öğrencileri için daha aktif bir öğrenim

ortamı hazırlamak, teorik olarak verilen dersler için uygulama sahası oluşturmak.
g) İslami İlimler Fakültesi öğrencileri ile diğer isteklilere yönelik eğitim, araştırma ve

dil becerisi kazandırmak.
ğ) Merkezin amaçları kapsamında düzenlenen etkinliklerle şehirde kültür hareketliliği

oluşmasına katkı sağlamak.
h) Toplum yararına bilimsel etkinlikler gerçekleştirmek, bilimsel çalışmalarda diğer bi-

lim dalları ile etkileşim sağlamak.
ı) Üniversitenin ve İslami İlimler Fakültesinin yurt içinde ve yurt dışında tanınmasına

katkı sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İslami bilimler alanında ve özellikle toplum yararına olacak konularda projeler ge-

liştirmek ve araştırmacıların bu amaçla yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları destek-
lemek.

b) İslami ilimler ve din bilimleri alanlarında araştırma, eğitim ve yayın çalışmaları yap-
mak.

c) Merkezin amaçları ve faaliyetlerine uygun konularda Üniversite dışında yapılmış
çalışmaların tanıtımına ve sunumuna katkı sağlamak.

ç) Merkezin amaçlarına uygun konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans ve
benzeri bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak.

d) İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin yapılacak faaliyetlerde etkin görevler alma-
larına ve kendilerini ifade edebilmelerine imkan oluşturmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ve Merkezin amaçları doğrultusunda dini ve
kültürel konularda programlar yaparak toplumun bu yöndeki ihtiyaçlarını gidermek.

f) İslami ilimler alanında lisans ve lisansüstü eğitime yönelik araştırmacı yetiştirilmesine
destek olmak.

g) Teknolojik donanımlara sahip araştırma kütüphanesi oluşturmak.
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ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içinde ve yurt dışında aynı amaca yönelik
olarak faaliyet gösteren merkezler ile işbirliği yapmak, ortak faaliyetler yürütmek.

h) İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin ve diğer isteklilerin gereksinim duyduğu kurs
ve seminerler düzenlemek.

ı) Merkezin amaçlarına uygun alanlarda Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe
uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

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, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün geçici olarak
görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanda
Yönetim Kurulu üyelerinden, en kıdemlisinden başlamak üzere, biri Müdüre vekâlet eder. Mü-
dürün altı aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık

etmek.
c) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.
ç) Merkezin birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
d) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim

Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve bu husustaki ça-

lışmalarını Rektöre sunmak.
g) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.
(3) Çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite birimlerinde görevli öğ-

retim elemanları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görev-
lendirilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi
sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Di-

ğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görev-
lendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin boşalması halinde
kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu top-
lantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt ço-
ğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır.
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(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Rektöre sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılma isteklerini değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dı-
şarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak
üzere en az yedi üye en çok on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından gö-
revlendirilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde
Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş
bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullana-
mazlar.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkezin faaliyetleri hakkında öne-

rilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün talebi

üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ AŞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araş-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırmacı: Bilimsel araştırma, test, analiz, sistem kurulum ve işletimi ve eğitim

amacıyla aşı bilimi konusunda ilgili ve yetkin olduğu her türlü işlemi yapma yetkisine sahip;
yürüttüğü çalışmalar ile ilgili tüm konularda mevcut laboratuvarın ait olduğu kurum ya da ku-
ruluşa karşı sorumlu kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Ege Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Ege Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite yapısının içinde etkin ve odaklı, birleşti-

rici ve tetikleyici bir yaklaşımla üniversitelere, araştırma merkezlerine, sanayi kuruluşlarına
ve topluma, aşı konusunda eğitim, araştırma, danışmanlık, test ve analiz hizmetleri sunarak,
aşı bilimi alanında bilimsel bilgi üretmek, yerli ve milli aşılar geliştirmek, klinik çalışmalarını
başlatmak, toplumun hizmetine sunmak ve yaygınlaştırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uygulamaya yönelik olarak çok disiplinli bir anlayışla lisansüstü eğitim/öğretim

programları açmak.
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b) Ülke düzeyinde ileri düzeyde araştırma yapma imkânının yaratılması, araştırmacı
insan kaynağının nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi ve araştırma kurumları ile sanayi
işbirliğine katkı sağlanması amacıyla sanayi doktora programı ve ulusal/uluslararası doktora
sonrası araştırma programlarının açılmasını sağlamak.

c) İlgili Bakanlıklarca hazırlanacak yasal düzenleme çalışmalarına katkı sağlamak.
ç) Akademi, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla, araştırma, uygula-

ma, planlama, strateji ve politika geliştirme konusunda çalışmalar yapmak.
d) Aşı bilimi alanında AR-GE yapmak, çalışmaları koordine etmek, izlemek, bu amaçla

program ve projeler geliştirmek.
e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerle birlikte aşı

bilimi alanında ortak AR-GE yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, bunları desteklemek,
teşvik etmek, iş birliği yaparak ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

f) Kamu kaynağı kullanılan projeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının finanse ettiği
projelere başvurmak.

g) Yapılacak araştırmalarda, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yap-
mak.

ğ) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında işbirliği
yaparak yürütülen proje çalışmalarını Merkez bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı ha-
zırlamak.

h) Üniversite sanayi iş birliğini güçlendirmek ve bu kapsamda sektörün AR-GE ve ye-
nilik kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek ve uygulanabilir sonuçların sana-
yiye aktarımını yapmak.

ı) Sektörde gereksinim duyulan ara eleman ve sistem odaklı sertifikalı uzmanların eği-
timini sağlamak amacıyla mesleki eğitim ve kalifiye personel yetiştirilmesine yönelik faali-
yetlerde bulunmak.

i) Gerçekleştirilen bilimsel araştırmalardan elde edilen bilgi ve deneyim birikiminin,
topluma yönelik yüksek katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi konusunda öncü rol
oynamak.

j) Aşı bilimi alanındaki gelişme, buluş ve yeniliklerin ülkemiz hizmetlerinde kullanı-
mına ve yaygınlaştırılmasına, toplum ve bireyin bilgi ve teknolojiye ulaşım düzeyinin yüksel-
tilmesine dönük AR-GE yapmak ve/veya yaptırmak.

k) AR-GE sonucu geliştirilen ve/veya üretilen teknik ve yöntemlerin üretim, tanıtım ve
kullanılmasını, bunlardan yararlanılmasını sağlamak, bu maksatla ilgili sektörlerle iş birliği ve
ortaklıklar yapmak; elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesini ve bu alanlardaki gi-
rişimciliği desteklemek.

l) Ülkemizin aşı geliştirme alanında öncelikli politikalarının belirlenmesinde çalışmalar
yapmak, ilgili Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca talep edilecek saha araştırmaları, AR-GE, yayın
ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek.

m) Aşı geliştirme alanına giren hususlarda ilgili Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları tara-
fından talep edilen işleri Yönetim Kurulu kararı ile yapmak veya yaptırmak.

n) İlgili Bakanlığa bağlı kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel sektör ile iş birliği
içerisinde aşı geliştirme alanında faaliyet gösteren merkezlerin kalite ve akreditasyon kuralla-
rının belirlenmesinde, Akreditasyon Enstitüsüne bilimsel katkı sağlamak ve adı geçen Enstitü
ile iş birliği yapmak.
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o) Aşı geliştirme alanında AR-GE’nin özendirilmesi, bu alandaki yeni gelişme ve tek-
nolojilerin izlenmesi ve bu gelişmelerin uygulamaya aktarılması amacıyla ulusal/uluslararası
seminer, kurs, konferans, sempozyum, çalıştay, kolokyum, kongre ve benzeri etkinlikler ile il-
gili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika verilmesi öngörülen eğitim-öğretim programla-
rını düzenlemek ve uygulamak.

ö) Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve görüş bildir-
mek üzere bilim kurulları, ulusal ve uluslararası danışma kurulları ve komisyonlar oluşturmak.

p) Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri mülkiyet haklarını
koruyacak ve geliştirecek şekilde aşı geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası literatür ve
patentleri takip etmek, yeni patent başvuru alanlarını keşfetmek ve gerçekleştirmek, araştır-
macılar adına bu süreçleri gerektiğinde karşılıksız olarak yürütmek veya desteklemek, fikri
haklar, lisans ve bilgi aktarımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

r) Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri mülkiyet ve lisans
haklarının satın alınması, satılması ve bu konuda ortaklık yapılmasının sağlanması konusunda
Rektöre teklifte bulunmak.

s) Uluslararası kurum ve kuruluşların aşı geliştirme alanındaki gelişmelerle ilgili ya-
yınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak, görev ve faaliyet alanı
ile ilgili yayınlar yapmak.

ş) Aşı geliştirme alanında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi amacıyla teknopark, ku-
luçka merkezinde aşı ile ilişkili şirket kurulmasına yönelik girişimleri teşvik etmek.

t) Yurt içi ve yurt dışı iş birliği ağları ve kümelenme faaliyetlerini desteklemek, yurt içi
ve yurt dışı toplantı, proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve
desteklemek, araştırmacı eğitimi veren kurum ve programları desteklemek.

u) Görev ve yetkileri kapsamında yurt içinde veya yurt dışında, kamu ve özel hukuk
tüzel kişilerine ait aşı geliştirme konularıyla ilgili kurum/kuruluşlar ve laboratuvarları, insan
kaynağı, fiziki mekân ve altyapı, donanım, finansman dâhil her türlü kaynağı iş birliği ve/veya
birlikte kullanım protokolü çerçevesinde kullanmak veya kendisine ait kaynakları kullandır-
mak.

ü) Uygulama ve araştırma alanıyla ilgili birimler ile iş birliği yapmak.
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, tercihen aşı araştırma ve geliştirme konusunda en az iki yıl

çalışmış olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlen-
dirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı usul
ile görevden alınabilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından bi-
rini vekil bırakır. Müdür yardımcısı da bulunmazsa, Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil
olarak bırakılır. Vekâlet süresinin altı ayı aşması durumunda yerine yeni Müdür atanır.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Bu Yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrul-

tusunda Merkezin genel çalışma düzenini, bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak.
c) Merkezdeki birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak, çalışma bi-

rimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütüp koordinasyonu sağlamak, gerekli
gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, kurumsal işleyiş kurallarına uygunluğunu denet-
lemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

d) Merkezde yürütülen araştırma, analiz, test, danışmanlık ve eğitim gibi faaliyetlerin
kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

e) Aşı geliştirme konusunda yürütülecek faaliyetler için gerekli görülen koşulların oluş-
turularak, ideal çalışma ortamının sağlanması ve Merkezin personel, araç gereç, deney malze-
mesi ve diğer gereksiniminin belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde
bulunmak.

f) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uy-
gun projeler üretilmesini sağlamak.

g) Uygulama ve araştırma faaliyetleri hakkında her yılın bitimini takip eden ocak ayının
ilk haftasında, o yıla ait eğitim ve araştırma faaliyetlerini ve sonuçları içeren bir faaliyet rapo-
runu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek.
h) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alı-

narak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.
ı) Denetim defterini muhafaza etmek, istenildiği takdirde bilgi ve belgeleri yetkililere

göstermek.
i) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak ve personeli bu

konuda eğitmek.
j) Projelerin izin verilmiş prosedürlere uygun olarak yapılmaması ve prosedürlere uyul-

maması durumunda gerekli önlemlerin alınmasını, kayda geçirilmesini ve kuruluş bünyesindeki
yerel etik kurula ve gerektiğinde Rektörlük kanalıyla ilgili Bakanlığa bildirilmesini sağlamak.

k) Merkez bünyesinde yürütülecek olan seminer, kurs, konferans, sempozyum, çalıştay,
kolokyum, kongre ve benzeri bilimsel toplantıları planlamak, düzenlemek, yürütmek.

Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından merkezde görevli öğretim

üyeleri içinden iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, Mü-
dürün görev süresinin bitmesi ile birlikte sona erer.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişinden Müdüre

karşı sorumlu olup bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.
b) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere, Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumluluk-

ların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.
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Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür ve müdür yardımcıları dâhil

yedi kişiden oluşur. Diğer dört üye tercihen Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görev-

lendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlen-

dirilenlerin yerine süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu Müdürün

daveti ile ayda en az bir kez toplanır. Müdür veya en az üç Yönetim Kurulu üyesinin gündemi

belirten yazılı başvurusu ile iki gün içinde olağanüstü toplantı yapılabilir. Yönetim Kurulu ço-

ğunluk ile toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetim ve çalışmaları ile ilgili kararları

almak, Merkez bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplara atanacak adaylar ile ilgili

Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

c) Var olan olanakları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ay-

rıntılı kararlar almak.

ç) Merkez bünyesinde yürütülecek eğitim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve sonuç

raporunu incelemek.

d) Merkezde gerçekleştirilen test/analiz, danışmanlık, kurslar ve düzenlenen eğitimler

için ücretleri düzenlemek.

e) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırmacı telif ve patent

haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit et-

mek.

g) Merkez kadrosundaki araştırmacı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın ko-

nularında yapacakları mali destek isteklerini var olan imkânlara göre karara bağlamak.

ğ) Müdür tarafından hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek, karara bağ-

lamak.

h) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olacak kararları almak.

ı) Müdürün getireceği her türlü konuyu tartışıp karara bağlamak.

i) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar almak.

j) Merkezin farklı kuruluşlar ile işbirliğini ve bunların imkânlarını gerektiren araştır-

maları Yönetim Kurulunca gerekçeli olarak karara bağlamak ve ilgili kurumun desteğinin sağ-

lanması için Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde

Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı üzerine, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uy-

gulamalarla doğrudan ilgisi olan Üniversite içinden ve dışından kişilerin katıldığı Danışma

Kurulu oluşturulabilir.

(2) Danışma Kurulu en fazla yedi kişiden oluşur.
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Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin orta ve uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim

Kuruluna önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.
d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili genel ilkeleri değerlendirerek görüş belirtmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri
MADDE 16 – (1) Merkezde oluşturulacak çalışma birimleri Müdürün önerisi üzerine

Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
(2) Çalışma birimleri, Müdür ve müdür yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Ku-

rulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma birimleri, Müdür
ve müdür yardımcılarının sorumluluğunda faaliyet gösterirler.

(3) Çalışma birimi sorumluları Müdür tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten ça-
lışma birimi sorumluları tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevleri sonlandırı-
labilir.

Araştırmacıların sorumlulukları ve çalışma koşulları
MADDE 17 – (1) Merkezin olanaklarından, Üniversite bünyesinde bulunan tüm aka-

demik birimlerden araştırmacılar yararlanabilir. Araştırmacıların Merkezde yürütecekleri tüm
çalışmalarında uymaları gereken hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir. Araştırmacıların söz
konusu hususlara uymaması durumunda Merkez imkânlarını kullanma hakları Yönetim Kurulu
kararıyla iptal edilir.

(2) Araştırma yürütücüsü Merkezde yürütülen ve tamamlanan araştırmalar ile ilgili ola-
rak yapılan yayın ve bilimsel raporlarda Merkezin açık adını belirtmek, yayın ya da bilimsel
raporun bir örneğini altı ay içinde Merkeze iletmek zorundadır.

Personel ihtiyacı
MADDE 18 – (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.

Demirbaş
MADDE 19 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü makine, alet, ekipman, Merkezin demirbaşı olarak kaydedilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TRANSLASYONEL TIP UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Translas-

yonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organ-
larını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Translasyonel Tıp

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (TATUM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sağlık alanında hasta ürünleri üzerinde bilimsel araştırmalara dayalı ve yerli imkan-

larla, gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, uluslararası ortaklıklarla yüksek katma
değerli bilgi, yöntem, yeni teknolojiler üretmek ve geliştirmek.

b) Sağlık bilimlerinde klinik, temel bilimler alanları ile mühendislik ve fen bilimleri
alanlarını, etik, hukuk, endüstriyel ve toplum bilimleri alanlarını aynı zeminde birleştirerek,
hastadan, toplum içinde o hastalık için tanı ve tedavi amacıyla kullanılabilecek son ürünleri
geliştirebilmek maksadıyla ortak araştırmaların yapılmasına imkân tanımak ve destek olmak.

c) İlgili alanlarda yapılan ileri düzeyde araştırmalar ile ulusal ve uluslararası bilgi biri-
kimine yönlendirici katkılarda bulunmak.

ç) Yüksek etki faktörlü bilimsel yayınlar yapılmasına ve ulusal/uluslararası patentler
alınmasına imkan verecek işbirlikleri ve altyapı sağlamak.
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d) Etkin işbirlikleri sonucunda sağlık alanında klinik ve temel bilimlerden endüstriye,
endüstriden sosyal bilimlere ve nihayet topluma teknoloji transferi gerçekleştirmek.

e) Uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık araç-gereçleri alanında Türkiye’yi daha etkin
hâle getirmek.

f) Alanında etkin ve iyi tanınır uzman araştırmacılar yetiştirmek suretiyle Türkiye’nin
küresel düzeyde bilgi üretimine dayalı çalışma alanları ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda
bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sağlık bilimleri alanlarında farklı disiplinlerden araştırma yapan bilim insanı ve uz-

manların ortak zeminde buluşmalarını sağlayarak, ilgili kurumların ve diğer akademik birim-
lerin de katıldığı ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri oluşturmak, yürütül-
mesini ve yayın yapılmasını sağlamak.

b) Merkezde yürütülen araştırma projeleri ile ilgili konularda, bilim-destek kurumları,
ilgili endüstriyel kuruluşlar, üniversiteler ve kamu/özel araştırma laboratuvarları ve yurt dışı
kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

c) İlgili kurumlarla birlikte, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve da-
nışmanlık hizmeti vermek; kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar, kongreler ve benzeri
organizasyonlar ile ilgili alanda insan gücü eğitimine katkıda bulunmak.

ç) Çalışma alanlarıyla ilgili yazılı veya görsel yayınlar yapmak.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faali-

yetlerde 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.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Süresi biten Müdür,
aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre, çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim üyeleri
arasından iki kişi, üç yıl için Müdürün önerisiyle Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden
sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil bı-
rakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek; Yönetim Kurulunca

alınan kararları uygulamak.
b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
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c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim
yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim
Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek.

d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin
hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma
Kuruluna sunmak.

e) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma çağrısını yapmak ve Danışma Kurulu
toplantılarına ilgilileri davet etmek.

(5) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen,

Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen yedi üye ve müdür
yardımcılarından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, Yönetim Kurulu
üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden
geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını
katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oy eşitliği durumunda Müdürün oyunun içinde olduğu
karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üye-
nin görevi, görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.
b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine

yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerek-
tirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.
d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenle-

meleri hazırlamak ve Rektöre sunmak.
e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
f) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
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ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-
ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

h) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya istekleri halinde; diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kamu ve özel
kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
görevlendirilen yirmi beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler, yeniden görevlendirilebilir. Süresi
dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler gö-
revlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, Danışma Kurulu üyelerinin görevi de kendili-
ğinden sona erer.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda, değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 12 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çalışma

grupları oluşturulabilir.
(2) Çalışma grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur ve belirli

bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Çalışma gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar, Yönetim

Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dâhilinde faaliyetlerini sür-
dürürler.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca, Rektörün görevlendireceği personel tarafından
karşılanır.

Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü

teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, harcama yetkisi

görevini Müdüre kısmen veya tamamen devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İstanbul Gelişim Üniversitesinden:
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Ağız ve Diş

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Merkezin Yönetim Kurulu Başkanını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Dekan: İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
ç) Diş Hekimliği Fakültesi: İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
d) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
g) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sürdürülebilirlik başta olmak üzere Üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma hiz-

met hedefleri doğrultusunda insan haklarına, bilim özgürlüğüne, Üniversite özerkliğine, bilim
ve araştırma etiğine uygun bir şekilde paydaşlarla katılımcı yönetişim, hesap verebilirlik ve
şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kararlar almak ve bu kararlara uygun faaliyetlerde bulunmak.

b) Birincil olarak halkın ağız ve diş sağlığını ilgilendiren, en ileri tanı ve tedavi yön-
temlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak.

c) Modern alt yapı ile ihtiyaç ve talepleri karşılayan, kaliteli, hasta haklarına saygılı
koruyucu, teşhis ve tedavi hizmetlerini sunmak.

ç) Sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime devam eden
öğrencilerin eğitim ve uygulamalarına akademik katkıda bulunmak.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 25 Ocak 2021 – Sayı : 31375



d) Nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Diş Hekimliği
Fakültesi ve Üniversitenin diğer Fakülteleri, Yüksek Okulları, Enstitüleri, Araştırma Merkezleri
ve Laboratuvarları ile işbirliği yaparak ulusal ya da uluslararası paydaş katılımları da destek-
leyerek öğretim faaliyetlerinde verimliliği arttırmak.

e) Sürdürülebilir sağlık eğitimi ve araştırmalarını destekleyici faaliyetlerde bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili alanlarda, 5 inci maddede belirtilen amaçların gerçekleş-

tirilmesi için uygulama ve araştırmalar yaptırmak üzere programlar düzenlemek ve gerekli
diğer faaliyetleri yapmak.

b) Ağız ve diş sağlığı alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime devam
eden öğrencilere eğitimleriyle ilgili yardımcı hizmetleri sunmak üzere gerekli düzenlemeleri
yapmak.

c) Toplumun ağız ve diş sağlığı için öncelikli koruyucu ve geliştirici bilimsel faaliyetler
planlayarak kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ç) Sağlık alanında ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak bilimsel toplantılar,
eğitim panelleri, seminerler, uygulamalar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

d) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara
destek olmak üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek,

e) Sağlığın korunması ve sürdürülebilir olması amacı ile görsel ve yazılı basın organ-
larında süreli ve süresiz yayınlar yaparak toplumun çoğunluğuna ulaşmak.

f) Rektör ve Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak 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.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite çalışanları arasından iki yıl süre

ile görevlendirilir. Rektör, Müdürü görevden alabilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendi-
rilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır.

(2) Müdür, Üniversite çalışanları arasından iki kişiyi kendi görev süresiyle sınırlı olmak
kaydıyla Müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, Müdür yardımcılarının görevine son
verebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b)Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak

ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Her yıl Aralık ayının ilk haftasında bir sonraki yılın faaliyet planını hazırlamak ve

Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Her yıl ocak ayının son haftasında bir önceki yılın faaliyet raporunu hazırlamak ve

Yönetim Kuruluna sunmak.
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e) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını
Rektöre arz etmek.

f) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerini kurmak, koordinasyon
ve denetimi sağlamak.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ğ) Merkezdeki ünite veya birim faaliyetlerinde gerekli planlama, koordinasyon, bilgi-

lendirmeyi gerçekleştirmek ve yürütülmesini denetlemek.
h) Tıbbi standartlar ve Merkezin hedef ve değerleri doğrultusunda, sunulan tıbbi hiz-

metlerin performansını izleyerek yönlendirmek.
ı) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanı-

mını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.
i) Gerektiğinde Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.
j) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun

olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde Rektörün onayıyla çalışma birimleri açmak.
k) Merkez birimlerine yönetici ve personel istihdamı için teklifte bulunmak, Rektörün

onayıyla alım sürecini tamamlamak.
l) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri

çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak mua-
yene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

m) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile
cihaz, diğer demirbaş ve sarf malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım
ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koor-
dinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.

n) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet
satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

o) Merkez personel ihtiyacını belirleyip, Merkez faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları
Yönetim Kuruluna sunmak. Sunulan tıbbi hizmetlerin altyapısının oluşturulmasına ve tekno-
lojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.

ö) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı tüm ünite ve birimlerde tıbbi hizmetlerin ka-
litesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

p) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitiminde bulunanların eğitim ve
pratiklerini geliştirmek, Merkezdeki hizmetlere katkılarını artırmak üzere Dekanlık ve anabilim
dalı başkanları ile ortak programlar düzenlemek.

r) İdari, mali ve tıbbi konularda teşkilat personeli ve işleyişe dair kararlar almak.
s) Yönetim Kurulunun vermiş olduğu kararları uygulatmak.
ş) Merkezin kalite güvence sistemini kurmak ve akreditasyon işlemlerini yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör ya da Rektör tarafından görevlendirilmiş

rektör yardımcısı başkanlığında; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından iki yıl süre
ile görevlendirilen üç Üniversite çalışanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi
dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Başkan, Yönetim Kurulu raportörlüğü için müdür yar-
dımcılarından birini görevlendirir. İhtiyaç halinde iç ve dış paydaşlar Başkan tarafından oy
hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna davet edilir.

(2) Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en
az iki kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde,
Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. 

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla, varsa birim yöneticileri
davet edilebilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını onaylamak.
b) Merkezin yürütülecek faaliyetlerini onaylamak veya bu faaliyetlerin yürütülmesi

için Müdürü görevlendirmek.
c) Merkezin faaliyet alanı kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek.
ç) Merkez bünyesindeki grup, ünite veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
d) Merkezin kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.
e) Ağız ve diş sağlığı alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Rek-

törlüğe sunulmak üzere teklif hazırlamak.
f) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek sonuçlarını rapor halinde Rektörün bilgi-

sine sunmak.
g) Kalite değerlendirme sonuçlarını görüşmek.
ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür başkanlığında Dekan ile Rektör tarafından

iki yıl süreyle görevlendirilen Merkezin amaçları ve faaliyetleri konusunda yeterliliklere sahip
Üniversite bünyesinden veya haricinden üç kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üni-
versite bünyesinde çalışan üyeler Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeler ise Rektörün
daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile görevlendirilir. Görev süresi dolan
üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulu raportörlüğü için müdür yardım-
cılarından birini görevlendirir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en
az bir kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde,
Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak değerlendir-

meler yapar, görüş ve önerilerde bulunarak tavsiye niteliğinde kararlar alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Merkez ünite ve birimleri
MADDE 14 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik

veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler
açısından Müdüre karşı sorumludur.

(2) Merkezde verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılması, hizmet kontrolünün sağlan-
ması ve değerlendirilmesi amacıyla Rektörün onayıyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite
ya da bağlı birimler oluşturulabilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine

bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı

enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Ana bilim/ana sanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan ana bilim/ana sanat
dallarını,

c) Ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulu: Enstitü ana bilim ya da ana sanat dalının,
lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden oluşan
ilgili kurulu,

ç) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Program bazında öngörülen bilgi, beceri ve
yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan kredi sistemini,

d) Bilimsel değerlendirme sınavı: Lisansüstü programlara girişte ilgili ana bilim dalı
tarafından yapılan sözlü ve/veya yazılı sınavı,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders aşamasında ve tez çalışması dönemle-
rinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

f) Disiplinler arası ana bilim/ana sanat dalı yürütme kurulu: Enstitü ana bilim ya da ana
sanat dalının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyele-
rinden ve doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip beş kişiden oluşan ilgili kurulu,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje ça-
lışmasını,

ğ) Enstitü: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim
yapan enstitüleri,

h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-
titüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten ana bilim/ana sanat
dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yar-
dımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Müdür: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı enstitü müdürlerini,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
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l) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda
ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

m) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,
n) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konunun in-

celenip irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunulup değerlendirilen çalışmayı,
o) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik ola-

rak hazırlanan bilimsel/sanatsal bir çalışmayı ve tez yazım kurallarına göre oluşturulmuş yazılı
dokümanı,

ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
p) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,
r) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunu,
s) Üniversite Yönetim Kurulu: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ş) Yabancı dil sınavı: YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş-

değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,
t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Lisansüstü program açma teklifleri
MADDE 5 – (1) Lisansüstü program, YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü program

açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi, ana bi-
lim/ana sanat dalı akademik kurulu kararı, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü
ve YÖK’ün onayı ile açılır.

Öğretim dili
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlarda öğretim dili Türkçedir. Ancak lisansüstü

programlarda Senato kararı ve YÖK’ün onayı alınarak kısmen veya tamamen yabancı dilde
eğitim verilebilir. Öğretim dili Türkçe olan programlarda tezin Türkçe yazılması zorunludur.

(2) Yabancı dilde eğitim verilecek lisansüstü programlar, 23/3/2016 tarihli ve 29662
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Se-
nato kararları çerçevesinde yürütülür.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, yatay geçiş yoluyla

kabul edilecek öğrenciler dâhil alınacak öğrenci sayısı ile özel şartları, her yarıyıl başlamadan,
programlara göre ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulunun önerileri dikkate alınarak
EYK’nin teklifi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Yurt dışından öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında ta-

mamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulü Senatonun
belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda yapılır.

Lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının dönüştürülmesi
MADDE 9 – (1) Lisansüstü öğrenci alımlarında ve yatay geçişlerde lisans ve lisansüstü

not ortalamalarının dönüştürülmesi YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.
Lisansüstü programlara başvuru ve kesin kayıt
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara başvurular güz ve bahar yarıyıllarında, ilanda

belirtilen başvuru süresi içerisinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine elek-
tronik ortamda yapılır. Kesin kayıt işlemleri enstitü akademik takviminde belirtilen tarihlerde
elektronik ortamdan alınan kayıt evraklarıyla ilgili enstitü müdürlüğüne şahsen ya da elektronik
ortamda yapılır.

25 Ocak 2021 – Sayı : 31375                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



(2) Aynı anda birden fazla tezli lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edi-
lemez. Ancak aynı anda birden fazla tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptırılabilir ve
devam edilebilir.

(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların
tespiti hâlinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları
iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazan-
mamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(4) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanların, yüksek lisans veya dok-
tora programlarına başvurularında ALES puanı bulunmaması durumunda değerlendirme iş-
lemleri için, mezun olduğu doktora/sanatta yeterlik programına girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı 70 olarak alınır.

Lisansüstü programlarda kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Öğrenciler her yarıyılda, ilgili mevzuat hükümlerine göre alacakları

dersler veya yapacakları seminer, tez ve proje gibi çalışmalar için her yarıyıl başında akademik
takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Kayıt yenileme işlemlerinden öğrenci sorumludur.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Bilimsel hazırlık, bu Yönetmelik hükümleriyle belirlenen şartları

sağlayarak lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans dere-
cesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlar için ana bilim/ana
sanat dalı başkanlığının uygun görmesi hâlinde EYK kararıyla düzenlenip yürütülen program-
dır. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayılma,
kayıt silme ve diğer esaslar enstitünün lisansüstü programlarındaki esaslara uygun olarak yü-
rütülür.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, yüksek lisans ve doktora/sanatta ye-
terlik için ayrı ayrı olmak üzere en çok iki yarıyıldır.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, lisansüstü programını ta-
mamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve lisansüstü öğretimde alınması ge-
reken ders yükünden sayılmaz. Bu derslerden alınan notlar öğrencinin lisansüstü genel not or-
talaması hesabına da dâhil edilmez.

(4) EYK tarafından kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık programına alınır. Bilimsel
hazırlık programında alınan dersler, yüksek lisans için lisans; doktora için lisans veya yüksek
lisans derslerinden seçilebilir. Bu durumda öğrenci yüksek lisans için lisans; doktora için lisans
veya yüksek lisans programının derslerine devam ettirilir. Öğrenci bilimsel hazırlık progra-
mında aldığı derslerden en az CC derecesiyle başarılı olmak zorundadır. Başarısız olduğu ders-
leri bir kez tekrar etmek ve başarılı olmak zorundadır. Başarısız olan öğrencilerin Enstitü ile
ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı
sıra lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 13 – (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 mua-
fiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) İlgili enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer

bir lisansüstü programında kayıtlı, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış ve ders aşamasında
olan öğrenciler, ilan metnindeki koşul ve kontenjanlar dâhilinde, enstitüde yürütülen lisansüstü
programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin, yatay geçişe başvurduğu lisans-
üstü program için bu Yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarını sağlaması ve kayıtlı olduğu
programdaki genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekir. Ancak, EYK
kararı ve Senatonun onayı ile bu puan kriteri yükseltilebilir.

(2) Yatay geçiş için başvurular, akademik takvimde belirlenen tarihlerde ana bilim/ana
sanat dalı başkanlıklarına yapılır. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin program eşdeğerliği,
not dökümü ve ders içerikleri, ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulu tarafından değerlen-
dirilir ve intibakı yapılır. Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı değerlendirme sonucunu enstitüye
bildirir ve EYK kararı ile yatay geçişle öğrenci kabulü kesinleşir.

(3) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süresinin hesabında daha önce öğrenim gör-
dükleri süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

(4) Eşdeğer tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.
(5) Uzaktan öğretim programından örgün öğretime yatay geçiş yapılamaz.
(6) Tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş ile

öğrenci kabul edilebilir.
Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:
a) İlgili enstitünün herhangi bir anabilim dalındaki doktora/sanatta yeterlik programına

lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci aynı
ana bilim/ana sanat dalındaki bir tezli yüksek lisans programına geçiş için başvurabilir.

b) Aynı enstitüye bağlı ana bilim/ana sanat dalındaki programlar arasındaki geçişlerde,
önceki programda geçirilmiş süreler, geçirilen programdaki sürelere sayılır. Geçişi uygun gö-
rülen öğrencinin yeni programa intibakı, kayıtlı bulunduğu ana bilim/ana sanat dalı akademik
kurulunun önerisi ile EYK tarafından yapılır.

Danışman atanması
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlarda, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı

öncelikle enstitü ana bilim dalı öğretim üyeleri arasından olmak üzere her öğrenci için Üni-
versite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini ana bilim/ana sanat dalı akademik kurul kara-
rıyla tez danışmanı olarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı
EYK onayı ile kesinleşir. Ana bilim/ana sanat dalı danışman önerilerinin uygun görülmemesi
veya önerilerin zamanında yapılmaması hâlinde EYK öğrenciye doğrudan danışman atayabilir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede ilgili anabilim dalında belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulun-
maması hâlinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından Üniversite içinden
veya başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Doktora programlarında, diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri ana bi-
lim dalları hariç öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda tez
danışmanının talebi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile ikinci tez
danışmanı atanır. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından veya yurt dışından en az
doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı, her
öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir
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öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip, doktora derecesine sahip
bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Danışman ataması
EYK kararı ile kesinleşir.

(6) Danışmanın görevi, öğrencinin akademik durumunu izlemek, kayıt, ders seçme ve
ekleme işlemlerinde rehberlik etmek, tez/eser çalışması aşamasında yapacağı tez/eser çalışması,
sergi, proje gibi çalışmaların yürütülmesinde akademik danışmanlık yapmak, intihal yazılım
programı raporu hazırlamak ve bu Yönetmelik hükümleriyle kendisine verilen diğer sorumlu-
lukları yerine getirmektir. Danışman atamasının gerçekleşmediği veya danışmanlık işlemlerinin
aksaması durumunda danışman atanıncaya kadar, öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve
kayıt işlemleri, ana bilim/ana sanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(7) Danışmanın veya öğrencinin görev ve sorumluluklarında aksaklıklar meydana gel-
mesi hâlinde; danışman, öğrenci veya ana bilim/ana sanat dalı başkanının talebi doğrultusunda
öğrencinin danışmanı, EYK tarafından değiştirilebilir.

(8) Danışman ve/veya tez/proje çalışma konusu değişikliği, öğrencinin ve danışmanın
önerisi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile gerçekleşir. Danışman
değişikliğinde, yeni atanacak olan danışmanın onayı da aranır. Öğretim üyesinin emekli olması,
ağır hasta olması veya kurumdan/birimden ayrılması, altı aydan fazla yurt dışına çıkması veya
başka üniversitelerde/kurumlarda görevlendirilmeleri durumunda öğretim üyesinin üzerindeki
henüz tez aşamasına geçmemiş olan danışmanlıkları sona erer. Tez aşamasındaki danışmanlıklar
devam edebilir.

(9) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen li-
sansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına
düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim
üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli
yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci olarak belirlenir. Ancak, Yük-
seköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde
yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir. YÖK bu sayıları
güncellediğinde güncel sayılar esas alınır.

Devam zorunluluğu
MADDE 17 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler, teorik ders-

lerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır. Dersin öğretim elemanı, öğ-
rencilerin derse devam durumlarının izlenmesinden ve denetlenmesinden sorumludur.

(2) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı hâlinde yeniden devam
koşulu aranmaz.

Ders saydırma
MADDE 18 – (1) Öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önce yurt içi veya YÖK tarafın-

dan tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından veya özel öğrenci olarak son beş yılda
almış olduğu lisansüstü dersler, ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulu önerisi ile alınması
gereken derslere karşılık saydırılabilir. Saydırılan/muaf olunan dersler, öğrencinin ilgili prog-
ramda alması gereken toplam ders kredisinin yüzde ellisinden fazla olamaz.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 19 – (1) Enstitü programlarında, öğrenci iş yüküne dayalı kredi (AKTS) sis-

temi uygulanır.
(2) İlk kez açılacak lisansüstü dersler, enstitü tarafından belirlenen formla birlikte mayıs

ve kasım ayı sonuna kadar ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulunun teklifi, enstitü kuru-
lunun uygun görüşü ve Senatonun kabulü ile açılır. Derslerin açılış formunda belirtilen adı,
kodu, içeriği, haftalık teorik ve uygulama ders saati, kredi ve AKTS değeri, kategorisi, koşulları
ve benzeri özelliklerinde yapılacak değişikliklerle öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri,
ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından karar-
laştırılır ve Senato tarafından onaylanır.
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(3) Lisansüstü programlarda dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki grupta toplanır.
Bu Yönetmelik hükümlerine göre açılacak olan zorunlu ve seçmeli lisansüstü dersler ve gö-
revlendirilen öğretim elemanlarını içeren öğretim planları, her yarıyıl, yeni yarıyıl başlangı-
cından önce, ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından ka-
rara bağlanır.

(4) Lisansüstü programların tamamlanması için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetleri
programlara göre değişiklik göstermek üzere dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, dönem pro-
jesi, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması ile ilgili tamamlayıcı faaliyet/uygula-
malardan oluşur.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar alınması zorunludur. Öğrenci, bu dersi yüksek
lisans programında almışsa doktora programında bu dersten muaf tutulur.

(6) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik
ders saatinin 1,0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0,5 katının toplamıdır. Öğretim planlarında
yer alan bir dersin AKTS değeri ise AKTS ilkeleri çerçevesinde o derse ilişkin teorik ve uygu-
lamalı ders saatleri ile program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılma-
sına dayalı diğer faaliyetler için gerekli toplam çalışma saatleri göz önüne alınarak hesaplanır.
Lisansüstü programlarda uzmanlık alan dersi, tez çalışması dersi, yeterlik ve tez önerisi hariç
diğer tüm derslerin her biri için kredi değeri 4’ten, AKTS değeri ise 12’den fazla olamaz.

(7) Öğretim planlarında derslerin, haftalık teorik ders saati, uygulama saati ve kredi de-
ğerleri ile AKTS kredilerinin belirtilmesi gerekir.

(8) Lisansüstü programlarda bir öğrencinin her yarıyıl alacağı ders yükü en az 30
AKTS’den oluşur. Öğrenci en fazla 42 AKTS’ye kadar ders alabilir.

(9) Birinci öğretim programlarındaki öğretim planlarında gösterilen zorunlu derslerin
kredi/AKTS değerleri toplamı, program düzeylerine göre belirlenen yarıyıl kredi yükünün
%50’sini aşamaz.

(10) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu ve kre-
disiz olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü
olarak sunmayı kapsayan bir çalışmadır. Bu ders öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanında uzmanlardan oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Seminer
dersinin değerlendirmesi ilgili danışman tarafından yapılır.

(11) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS değerleri üzerinden
kredilendirilirler. Kredisiz dersler için kredi değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık teorik
ve uygulama saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

(12) Doktora ve yüksek lisans öğrencileri, programın lisansüstü derslerin kredisinin en
az %50’sini kayıtlı oldukları programlardan almak zorundadır. Disiplinler arası programlarda
bu durum geçerli değildir.

(13) Tez/dönem projesi ve uzmanlık alan dersinin sonuçları her yarıyıl sonunda danış-
man tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli/tezsiz yüksek lisans, dokto-
ra/sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora programlarında üst üste iki dönem veya tezsiz yüksek
lisans programları hariç diğer programlar için toplamda üç dönem tez/uzmanlık alan dersinden
başarısız olan ya da ardışık iki dönemin herhangi birinde başarısız, diğerinde ise kaydını yeni-
lemeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 20 – (1) Uzmanlık alan dersi, tezli lisansüstü programlarda danışmanlığı bu-

lunan öğretim üyelerinin, danışman olarak atandıkları tarihten itibaren öğrencileri için çalış-
tıkları bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, bilimsel etik ve çalışma
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disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yete-
neğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik açacakları teorik bir derstir. Uzmanlık alan dersi
ikinci öğretim dâhil olmak üzere tezli yüksek lisans programı için dört saat, doktora programı
için dört saat olmak üzere toplam sekiz saati geçemez. Uzmanlık alan dersine ilişkin diğer hu-
suslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır. İkinci tez danışman-
ları ve Üniversite dışı kurumlardan atanan danışmanlar uzmanlık alan dersi açamaz.

Sınavlar ve başarı değerlendirmesi
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak

olan ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Yarıyıl sonu sınavlarına derse devam yü-
kümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiren öğrenciler girer.

(2) Ara sınav ve yılsonu sınav notları 100 puan üzerinden verilir. Ara sınavının harf no-
tuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır.

(3) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin kayıt ol-
duğu ve not ortalamalarına katılan her bir dersin AKTS değeri, o dersten alınan notun katsayısı
ile çarpılarak bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam kredi değeri, bu derslerin toplam
AKTS değerine bölünür.

(5) Genel not ortalaması öğrencinin enstitüye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı
bulunduğu derslerin ve çalışmaların tümü, bilimsel hazırlıkta aldığı dersler hariç, dikkate alı-
narak aynı yöntemle hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel not ortalamasında (AA)’dan
(FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. Not ortalamalarının hesaplanmasında tekrar edilen ders-
lerden alınan en son harf notu esas alınır.

Başarı notu ve not dönüşümleri
MADDE 22 – (1) Başarı notu, öğrencilerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavından aldık-

ları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun
100’lük not sistemindeki değerinin, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda oluşturulan çi-
zelgeye göre belirlenen harf notlarından biri olarak verilir.

(2) Bir dersten başarılı sayılmak için öğrencilerin doktora programında 4,00 üzerinden
en az 2,50 yüksek lisans programında 4,00 üzerinden en az 2,00 notu almış olması gerekir.

(3) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki kayıt yaptırmış olduğu zorunlu derslerin
tamamını başarmak zorundadır. Seçmeli dersten başarısızlık hâlinde, öğrenci bu dersi veya da-
nışmanının uygun gördüğü başka bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Ancak öğrenci, ka-
yıtlı olduğu programın asgari şartlarını yerine getirmiş olması ve diğer tüm dersleri başarı ile
tamamlamış olması durumunda başarısız olduğu seçmeli ders/dersler transkriptte gösterilmez.

(4) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlayabilmesi için
genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50 olmalıdır. Ancak, EYK kararı ve Senatonun
onayı ile bu puan kriteri yükseltilebilir.

(5) Öğrenciler, danışmanının onayıyla, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla
aynı program içerisinde daha önce alıp başarılı oldukları dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan
derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.
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(6) 100’lük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının 4’lük ve harfli sisteme göre kar-
şılıkları, aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibidir:

Puan Harf Notu Katsayısı
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
60-69 DC 1,50
50-59 DD 1,00
30-49 FD 0,50
0-29 FF 0,00
Muaf MF —
Devamsız DS —
Başarılı B —
Başarısız BS —
(7) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine

getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (DS)
sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu, not ortalaması hesabında (FF) gibi işlem görür.

(8) Tez çalışması, seminer, uzmanlık alan dersi ve dönem projesi gibi kredisiz dersler
başarılı (B) ya da başarısız (BS) olarak değerlendirilir. Başarı notu (B) veya (BS) ile takdir edi-
len derslerin notları öğrencinin yarıyıl ve genel not ortalamasına dâhil edilmez.

(9) İlgili dersin öğretim üyesi, öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi
gün içinde ilan eder.

(10) Genel başarı notu, not durum (transkript) belgesinde 4’lük değeri ile gösterilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 23 – (1) Sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler,

sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde enstitüye dilekçe ile
başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir.

(2) Enstitü itirazı, başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde sonuca bağlayarak
öğrenciye bildirir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda maddi bir hata tespit edilirse, bu hata
EYK kararı ile düzeltilir.

Mazeret sınavları
MADDE 24 – (1) 25 inci maddede belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi durumunda

ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlar
için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin sınav ta-
rihinden itibaren beş iş günü içinde bu mazeretlerini enstitüye bildirmeleri gerekir. Mazeretleri
EYK tarafından kabul edilen öğrenciler için yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Mazeretler
MADDE 25 – (1) Kayıt, ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavı, tez sınavı ve yeterlik sınavı

şartlarından birini, aşağıda belirtilen ve EYK’nin kabul edeceği haklı ve geçerli bir nedenle
yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili
mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar
dolayısıyla öğrenime YÖK kararıyla ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla,
doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.
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ç) Birinci derecede yakınlarının ağır hastalığı hâlinde, bakacak başka kimsenin bulun-
maması nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi.

d) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine
göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hâli.

e) Öğrencinin tutukluluk hâli.
f) EYK’nin haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerle öğrencinin izinli sayılması.
(2) Haklı ve geçerli nedenleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, bu

Yönetmelikte belirtilen devam koşullarını sağlamak zorundadırlar.
İzinli sayılma
MADDE 26 – (1) Aşağıda sayılan haklı ve geçerli mazeretler nedeniyle EYK kararıyla

öğrencilere izin verilebilir:
a) Sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin

olması durumunda öğrenciye en çok iki yarıyıla kadar izin verilebilir.
b) Tecil süresinin iptali/bitmesi nedeniyle askerlik görevini yapacak olan öğrencilere,

askerlik süresi göz önünde bulundurularak iki yarıyıldan daha fazla da izin verilebilir.
c) Eğitim ve öğretim için yurt dışına çıkmak durumunda olanlar ile öğrencinin yaşan-

tısını etkileyecek boyuttaki anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ölümü veya bunların has-
talanması ve bakacak başka bir kimsenin bulunmaması hâlinde en çok iki yarıyıla kadar izin
verilebilir.

(2) Akademik izin taleplerinin yarıyıl başlangıcındaki ilk iki hafta içinde yapılması ge-
rekir. Ani hastalık ve beklenmedik olağanüstü hâller nedeniyle yapılan izin başvurularında, öğ-
rencinin olayın meydana gelmesinden itibaren en geç bir ay içinde durumu kanıtlayan belgelerle
birlikte enstitüye başvurması gerekir.

(3) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak
suretiyle kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş
öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle enstitüye
başvurmaları gerekir.

(4) Öğrenci değişimi programından yararlanacak öğrencilerin durumları, ana bilim/ana
sanat dalı akademik kurulu tarafından incelenerek EYK kararıyla intibak işlemi yapılır.

(5) İzinli sayılan yarıyıl/yarıyıllar öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılmaz.
(6) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü

eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar baş-
vurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen
bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

İlişik kesme
MADDE 27 – (1) Öğrencinin enstitü ile ilişiği aşağıdaki durumlarda kesilir:
a) Dilekçe ile enstitüye başvurması.
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası
almış olması.

c) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde başarı şartlarını tamamlayamaması.
Mezuniyet
MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olabilmek için bu Yönetmelik hü-

kümlerinde yer alan tüm koşulların başarıyla sağlanması ve genel not ortalamasının 4,00 üze-
rinden en az 2,50 olması zorunludur.

(2) Lisansüstü programlarda mezuniyetle ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Lisansüstü programların süresinden önce mezuniyet
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında 60 AKTS, tezli yüksek lisans

programlarında 120 AKTS, doktora programlarında 240 AKTS ve lisans mezuniyet derecesiyle
yapılan doktora programlarında 300 AKTS tamamlanmadan mezun olunamaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını
sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60
AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, tez çalışması olmak üzere
toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç ders dönemini izleyen dönemden itibaren
her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci, öğrenim süresi içinde aldığı dersler ile
bir seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere mezuniyeti için belirlenen
toplam en az 120 AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(4) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversitedeki enstitülerden veya ana bilim/ana
sanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer
alan lisansüstü programlardan en çok iki tane ders alabilir.

(5) Öğrencinin ders aşamasını başarıyla tamamlayabilmesi için almış olduğu kredili
derslerini ve seminer dersini başarması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50
olarak gerçekleşmesi gerekir. Öğrenci, bu şartların gerçekleştiği dönemi izleyen yarıyılın ba-
şından itibaren her yarıyıl tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Başvuru ve şartları
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değer-

lendirilme işlemleri, enstitü tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde yapılır.
(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların ana bilim/ana sanat

dalının öngördüğü bir lisans diplomasına sahip olmaları veya ilgili anabilim dalında tezsiz yük-
sek lisans programı mezunu olmaları gerekir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denk-
liklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

(4) Başvuru için adayların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55
puana sahip olmaları gerekir.

(5) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylar, ana bilim/ana sanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenen en az üç en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden
oluşan jüri tarafından bilimsel değerlendirme sınavına tabi tutulur.

(6) Yüksek lisans programına başvuran adayların ALES puanının %60’ı ve lisans me-
zuniyet not ortalamasının %40’ı dikkate alınarak sıralama yapılır, yapılan sıralama sonucuna
göre bilimsel değerlendirme sınavına ilgili ana bilim dalında ilan edilen kontenjanın üç katı
öğrenci çağrılır. Yabancı uyruklu öğrencilerde ise lisans mezuniyet notuna göre sıralama yapılır
ve ilan edilen kontenjanın beş katı öğrenci çağrılır.

(7) Tezli yüksek lisans programına giriş başarı notunun hesaplanmasında; ALES pua-
nının %50’si, lisans mezuniyet notunun %30’u, bilimsel değerlendirme sınavı notunun %20’si
alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve kontenjan sayısı kadar öğrenci
yedek ilan edilir.

(8) Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen veya bilimsel değerlendirme sınavı puanı
50’nin altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar, bilimsel değerlendirme sınavı
bitiminden sonra enstitü tarafından ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırma-
yanların yerine ilanda belirtilen başvuru süresi içinde yedek listeden başarı sıralamasına göre
kayıt alınır. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu aday-
lara aittir.
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(9) Tezli yüksek lisans programının yürütülmesi, ders plan, program, sınav, tez, proje
ve öğrenci alımıyla ilgili diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin ilk verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok
altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan derslerini ve seminer dersini başa-
rıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 4,00 üzerinden en az 2,50 genel not ortalamasını
sağlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez sınavına
girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında, öğrenci danışmanıyla beraber

belirlediği tez konusunu, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına önerir. Tez konusu, ilgili
ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışması konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler, en geç
dördüncü yarıyılın sonuna kadar, danışmanın önerisi ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca
enstitüye bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Tez sınavı sırasında gerek görüldüğünde tez başlığında değişiklik yapmaya; danış-
man ve mezuniyet sınav jürileri karar verebilir.

(4) Enstitülere sunulan tez önerisi, anket, mülakat, odak grup çalışması ve deney gibi
yollarla veri toplanmasını ve/veya insan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya
da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise veri toplamaya yönelik etik kurul ra-
poru veri toplamaya başlamadan önce ilgili enstitüye sunulur.

Tezin sonuçlanması
MADDE 34 – (1) Öğrencinin yüksek lisans tez sınavına girebilmesi için, tez konusunda

ya da alanıyla ilgili olarak tek veya çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli dergide yayın-
lanan/yayına kabul edilen en az bir makaleye veya kongre, sempozyum ve benzeri ulusal/ulus-
lararası bir bilimsel etkinlikte kabul edilen/sunulan özet veya tam metni elektronik ya da basılı
en az bir bildiriye sahip olma koşulunu sağlamak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato
tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur. Tez sınavı, danışman dışındaki diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dı-
şında olması veya geçerli mazeretlerinin bulunması durumunda ilgili danışman ve ana bilim/ana
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile çevrim içi uzaktan jüri
katılımıyla elektronik ortamda kayıt altına alınarak da yapılabilir.

(3) Yüksek lisans tez sınavından önce veya düzeltme verilen tezlerde düzeltme ile bir-
likte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, “tez savunulabilir” formu,
yayın koşulunu sağladığına dair belge, teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve tezin tez
yazım kurallarına uygun yazıldığını gösteren tez yazım kuralları kontrol formu ile birlikte cilt-
lenmemiş tezi enstitüye teslim eder. Tez sınav jürisi oluştuktan sonra öğrenci tez sınav tarihin-
den en az bir ay önce yedek üyeler dâhil tezini jüri üyelerine ulaştırmak zorundadır.

(4) Yüksek lisans tez sınavı jürisi ve tez sınavı tarihi, tez danışmanı ve ilgili enstitü ana
bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez
danışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 25 Ocak 2021 – Sayı : 31375



(6) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(7) Tez sınavı başarıyla sonuçlanan öğrenci, tezin ciltlenmiş üç nüshasını ve iki adet
CD/DVD kaydını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu
yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve CD/DVD kaydını ana bilim/ana
sanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

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

pılan tezi jüri önünde yeniden savunur. Bu tez sınavı sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul
edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Düzeltme için verilen süre azami süreden sayılmaz.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

(11) İntihal yazılım programı raporu geçerlilik sınırlarını EYK belirler.
(12) Enstitü tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı yapılamayan

tez sınavı bir tutanak ile tespit edilerek ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye
bildirilir. Bu durumda enstitü tarafından tutanak tarihini izleyen on beş gün içinde yapılmak
üzere yeni bir tez sınav tarihi belirlenir.

(13) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katıla-
mayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler enstitü tarafından davet edilir. İkinci kez topla-
namayan jüriler konusunda yapılacak işleme, EYK karar verir.

(14) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili iş-
lemler, enstitü tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(15) Tez sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında mazeretsiz
katılmayan öğrenci, tez sınavı hakkından vazgeçmiş sayılır, jüri tarafından tutulan tutanağa
göre tezi hakkında ret kararı verilir ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma
MADDE 35 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve-
rilir. Öğrencinin müracaatı durumunda en fazla bir ay ek süre verilebilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz ve azami öğrencilik süresinin dolması hâlinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ana
bilim/ana sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi
tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Başvuru ve şartları
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değer-

lendirilme işlemleri, enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.
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(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde yapılır.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, ana bilim/ana sa-

nat dalının öngördüğü bir lisans diplomasına sahip olmaları, yurt dışından alınmış olan diplo-
maların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı zorunlu değildir.
(5) Başvurularda lisans mezuniyet not ortalamasının %90’ı, varsa ALES puanının

%10’u alınarak başarı puanı hesaplanır. En yüksek puandan başlamak üzere kontenjan sayısınca
öğrenci başarılı sayılır ve ana bilim/ana sanat dalı tarafından belirlenen kontenjanın üç katı öğ-
renci yedek olarak ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine
ilanda belirtilen başvuru süresi içinde yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Ya-
pılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

Ders yükü ve dönem projesi
MADDE 38 – (1) Toplam 30 kredi ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on

dersi ve dönem proje dersini başarıyla tamamlayan öğrenci dönem projesini Senato tarafından
belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve danışmanına sunar.

(2) Danışman tarafından dönem projesi incelenir ve uygun bulunan projeler ana bilim
dalı başkanlığının onayına sunulur. Ana bilim dalı başkanlığı tarafından onaylanan dönem pro-
jeleri enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans uzaktan eğitim programlarında derslerin işlenmesine ilişkin
hususlar, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararlarına göre yürütülür.

(5) Tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi, ders plan, program, sınav, proje ve
öğrenci alımıyla ilgili diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, öğrencinin 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 sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma
MADDE 40 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

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

bilim/ana sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Dönem projesinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve mezuniyet için gerekli belgeleri

enstitüye teslim eden öğrenciye diploma verilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşul-
ları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması hâlinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Mezuniyet tarihi, dönem projesinin imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği ta-
rihtir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 41 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

(2) Doktora tezinin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen
bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
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(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla
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 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az
300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora programlarında enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans mezuniyet derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Gelişim ve öğrenme ile öğretimde planlama ve değerlendirme dersleri ile ilgili hu-
suslar Senato tarafından düzenlenir.

(6) Doktora programları, enstitünün teklifi ile yurt içi ve yurt dışı bütünleşik doktora
programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen usul ve esas-
lara göre yürütülür.

(7) Doktora programında lisans dersleri ders yükünden ve doktora kredisinden sayılmaz.
(8) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Başvuru ve şartları
MADDE 42 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların, ana bilim/ana sa-

nat dalı akademik kurulunun öngördüğü bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip
olmaları, yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış
olması gerekir.

(2) Doktora programına yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda, 4,00 üzerinden en
az 2,50 yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması ve ALES puanının en az 60 ol-
ması şartı aranır.

(3) Doktora programına lisans diplomasıyla başvuranlarda, 4,00 üzerinden en az 3,00
lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması ve ALES puanının en az 80 olması şartı aranır.

(4) Doktora programlarına başvurularda, YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan veya
ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana
muadil bir puan alınmış olması gerekir. Ancak, EYK kararı ve Senatonun onayı ile bu puan
kriteri yükseltilebilir.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için, tıp fakültesi me-
zunlarının 60 ALES puanına veya Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış en az 50
temel tıp puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sına-
vında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri
testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Tıp fakültesi
mezunu olmayan adayların ise yüksek lisans diplomasına ve 60 ALES puanına sahip olmaları
gerekir. Diş hekimliği ve veteriner fakülteleri lisans mezunlarının mezuniyetleri tezli yüksek
lisans mezuniyetine eşdeğer kabul edilerek temel tıp bilimlerinde doktora programına doğrudan
başvurabilir. YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana muadil bir puana sahip olma şartı temel
tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tüm adaylar için de geçerlidir.

(6) Doktora programına başvuran adaylar için ALES puanının (temel tıp bilimlerine baş-
vuracak tıp fakültesi mezunlarının ALES veya temel tıp puanının) %60’ı, lisans mezuniyet not
ortalamasının %15’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i (temel tıp bilimlerine
başvuracak tıp fakültesi mezunlarının lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u) ve yabancı dil
puanının %10’u dikkate alınarak sıralama yapılır. Doktora programına, lisans mezuniyet derecesi
ile başvuru yapan adayların ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u
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ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak sıralama yapılır. Yapılan sıralama sonucuna göre
bilimsel değerlendirme sınavına ilgili anabilim dalında ilan edilen kontenjanın üç katı öğrenci
çağrılır. Yabancı uyruklu öğrencilerde ise lisans mezuniyet notuna göre sıralama yapılır ve ilan
edilen kontenjanın beş katı öğrenci çağrılır.

(7) Bilimsel değerlendirme sınavına çağırılan adaylar, ana bilim/ana sanat dalı başkan-
lığının önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenen en az üç, en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden
oluşan jüri tarafından sınava tabi tutulur.

(8) Doktora programına giriş başarı notu ALES puanının (temel tıp bilimlerine başvu-
racak tıp fakültesi mezunlarının ALES veya temel tıp puanının) %50’si, lisans mezuniyet not
ortalamasının %15’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i (temel tıp bilimlerine
başvuracak tıp fakültesi mezunlarının lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u) ve bilimsel
değerlendirme sınavı notunun %20’si alınarak hesaplanır. Lisans mezuniyet derecesi ile başvuru
yapan adayların doktora programına giriş başarı notu ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet
not ortalamasının %30’u ve bilimsel değerlendirme sınavı notunun %20’si alınarak hesaplanır.
Elde edilecek puanların toplamı yüksek lisans diploması ile başvuranlar için en az 60, lisans
diploması ile başvuranlar için en az 70 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak
üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve kontenjan sayısı kadar öğrenci yedek ilan
edilir. Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen veya bilimsel değerlendirme sınav puanı 60’ın
altında olan adaylar başarısız sayılır. Sonuçlar, bilimsel değerlendirme sınavı bitiminden sonra
enstitü tarafından ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine
ilanda belirtilen başvuru süresi içinde yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Ya-
pılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

(9) Doktora programının yürütülmesi, ders plan, program, sınav, yeterlik, tez, proje ve
öğrenci alımıyla ilgili diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 43 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans mezuniyet derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin veril-
diği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın
sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans mezuniyet derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans mezuniyet derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans mezuniyet de-
recesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamam-
layamayan veya 4,00 üzerinden en az 2,50 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin
enstitü 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 enstitü ile ilişiği kesilir.

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

Yeterlik sınavı
MADDE 44 – (1) Doktora programı ders yükümlülüklerini başarıyla ve 4,00 üzerinden

en az 2,50 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kaza-
nırlar. Bir öğrenci yeterlik sınavına her yarıyılda bir defa olmak üzere yılda en fazla iki kez gi-
rebilir.
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(2) Yüksek lisans mezuniyet derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın,
lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sı-
navına girmek zorundadır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci sonraki yarıyılda tekrar sı-
nava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci yeterlik sınavı başvurusunu ders kayıt haf-
tasında öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapar. Sınava giriş talebini öğrenci otomasyon
sistemi üzerinden yapmayan veya bir sonraki yarıyılın ders kayıt haftasından önce sınava gir-
meyen öğrenci o yarıyıl için sınav hakkını kullanmış sayılır.

(4) Yeterlik sınavları, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından ana bilim/ana sanat
dalında görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş ki-
şilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Ana bilim/ana sanat dalı baş-
kanı, yeterlik komitesinin doğal başkanıdır. Komitenin görev süresi üç yıldır ve üyeler bir son-
raki dönemde tekrar görevlendirilebilir.

(5) Doktora yeterlik komitesi, doktora yeterlik sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek amacıyla, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl
ve biri ana bilim/ana sanat dalından diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere
iki yedek öğretim üyesini EYK’ye önerir. Doktora yeterlik sınav jürisi, her öğrenci için EYK
kararı ile kesinleşir ve görevlendirilir. Doktora yeterlik sınavında danışmanın oy hakkı vardır.

(6) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sı-
navdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı
ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız ol-
duğuna salt çoğunlukla karar verir. Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını iz-
leyen üç iş günü içinde tutanakla birlikte sınav evrakı enstitüye gönderilir.

(7) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/ders-
ler almasını isteyebilir. Öğrenci, yeterlik sınav jürisi tarafından belirlenen dersleri başarmak
zorundadır.

(8) Lisans mezuniyet derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini
başarı ile tamamlamış bir öğrencinin yüksek lisans programına geçme hakkı vardır. Öğrencinin
talebi durumunda, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile yüksek
lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanının görüşü,

ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü ana bilim/ana sanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.

(3) Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olması
gerekir. Tez önerisi sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. Öğren-
cinin ikinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantı-
larına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Tez önerisi sınavı
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, danışmanının kontrolünde tez önerisi
ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
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(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 ana bilim/ana sanat dalı başkanlı-
ğınca işlemin bitişini izleyen 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 savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Tez önerisinin kabul edilmesi
durumunda tez konusu, EYK kararı ile kesinleşir.

(5) Enstitülere sunulan tez önerileri, anket, mülakat, odak grup çalışması, deney gibi
yollarla veri toplanmasını ve/veya insan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya
da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise ilgili etik kurul kararının ilgili ensti-
tüye sunulması zorunludur.

(6) Tez başlığında değişiklik yapmaya; danışman, tez izleme komitesi ve mezuniyet sı-
nav jürileri karar verebilir.

Tez çalışması ve tez izleme sınavları
MADDE 47 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez önerisi kabul edilen öğrenci, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getiren bir dok-
tora tezini tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrenci, tez izleme sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine yazılı
bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde ya-
pılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komitesi önünde sözlü olarak sunum ve savunması
yapılır.

(4) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlen-
dirilir. Karar ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç iş günü içinde
tutanakla enstitüye bildirilir.

(5) Enstitü tarafından kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti bulunmadan enstitüye
süresi içinde rapor sunmayan öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Tez izleme komitesine süresi içerisinde raporunu sunmayarak, mazeretsiz olarak
tez izleme sınavına katılmayarak veya tez izleme sınavına katılarak tez izleme komitesi tara-
fından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir. Tez izleme komitesi her yarıyıl için tez izleme raporunu enstitüye sunar.

(7) Tez önerisi sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme
sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hâllerde, komite konuya iliş-
kin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tara-
fından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde, EYK karar
tarihi itibarıyla en geç altı ay içerisinde öğrenci yeniden tez önerisi sınavına girer.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 48 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları

Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora programlarında yeterlik, tez izleme ve tez sınavları
salt çoğunluğun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da
yurt dışında veya geçerli mazeretlerinin bulunması durumunda ilgili danışman ve ana bilim/ana
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile çevrim içi uzaktan jüri
katılımıyla kayıt altına alınmak şartıyla elektronik ortamda da yapılabilir.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için son tez izleme raporunun başarılı bulun-
ması koşuluyla en az üç başarılı tez izleme raporu sunulması ve tez konusunda ya da alanı ile
ilgili olarak, tek ya da çok isimli SCI, SCI-Expanded, SSCI indeksli dergilerde yayımlanan/ya-
yına kabul edilen en az bir makale veya ULAKBİM-TR Dizin, ulusal ya da uluslararası hakemli
bir dergide yayımlanan/yayına kabul edilen en az iki makale elektronik veya basılı yayın ko-
şulunu sağlamış olması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi
ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri
ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.
Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
Doktora tez sınav jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir ve görevlendirilir.

(4) Öğrenci, tezinin savunmasından önce veya düzeltme verilen tezlerde düzeltmeyi
yaptıktan sonra tezini danışmanına sunar. Danışman, “tez savunulabilir” formu, yayın koşulunu
sağladığına dair belge, teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve tezin tez yazım kurallarına
uygun yazıldığını gösteren tez yazım kuralları kontrol formu ile birlikte ciltlenmemiş tezi ens-
titüye teslim eder. Tez sınav jürisi oluştuktan sonra öğrenci tez sınav tarihinden en az bir ay
önce yedek üyeler dâhil tezini jüri üyelerine ulaştırmak zorundadır.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı; öğretim elemanları, 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 ana bilim/ana sanat 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 ge-
rekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans mezuniyet derecesi ile doktoraya kabul
edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde 43 üncü maddenin dördüncü
fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Enstitü tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı yapılamayan tez
sınavı bir tutanak ile tespit edilerek ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bil-
dirilir. Bu durumda enstitü tarafından tutanak tarihini izleyen on beş gün içinde yapılmak üzere
yeni bir tez sınav tarihi belirlenir.

(8) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katıla-
mayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler davet edilir. İkinci kez toplanamayan jüriler ko-
nusunda yapılacak işleme EYK tarafından karar verilir.

(9) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili iş-
lemler, enstitü tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(10) İkinci kez yapılan tez sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o
yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.
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(11) Tez sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında mazeretsiz
katılmayan öğrenci, tez sınavından vazgeçmiş sayılır, tezi hakkında ret kararı verilir ve öğren-
cinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Tez sınavından başarılı olan ve tezi ile ilgili yükümlülükleri yerine getiren öğren-
cinin EYK tarafından mezuniyetine karar verilir.

Doktora diploması
MADDE 49 – (1) Tez sınavı başarıyla sonuçlanan öğrenci, tez sınavına giriş tarihinden

itibaren bir ay içinde tezin ciltlenmiş on nüshasını ve iki adet CD/DVD kaydını danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını ve CD/DVD kaydını ana bilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili
enstitüye gönderir. Öğrenci, ilgili enstitüden talep etmesi hâlinde teslim süresi en fazla bir ay
daha uzatılabilir. Bu süreler sonunda koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine ge-
tirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması hâlinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin
ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim
eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.
Öğrencinin müracaatı durumunda en fazla bir ay ek süre verilebilir. Bu koşulları yerine getir-
meyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü ana bilim/ana sanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-
zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulamayı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yük-
seköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, ders, yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez/eser çalışması
önerisi, sanatta yeterlik tez/eser çalışması ve tez/eser sınavından oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için 21 krediden ve bir eğitim öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi
ders ile uygulamalar, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere top-
lamda en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için ise 42 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla, en az 14 adet ders ile uygulamalar, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmalar olmak üzere toplamda en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Sanatta yeterlik programlarında enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi
ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans mezuniyet derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Gelişim ve öğrenme ile öğretimde planlama ve değerlendirme dersleri ile ilgili hu-
suslar Senato tarafından düzenlenir.
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(6) Sanatta yeterlik programları, enstitünün teklifi ile yurt içi ve yurt dışı bütünleşik sa-
natta yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen
esaslara göre yürütülür.

(7) Sanatta yeterlik programında lisans dersleri ders yükünden ve sanatta yeterlik prog-
ramı kredisinden sayılmaz.

(8) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Sanatta yeterlik çalışmasına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların ana

bilim/ana sanat dalı akademik kurulunun öngördüğü lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına
sahip olmaları, güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eş-
değer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans mezuniyet derecesiyle başvu-
ran adayların ALES sözel puan türünde en az 60 puana, lisans mezuniyet derecesiyle başvuran
adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir. Yurt dışından
alınmış olan diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

(2) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda 4,00 üzerin-
den en az 2,50 yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına; lisans diplomasıyla başvuranlarda
ise 4,00 üzerinden en az 3,00 lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması şartı aranır.

(3) Sanatta yeterlik programına başvurularda, YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan
veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana
muadil bir puan alınmış olması gerekir. Ancak, EYK kararı ve Senatonun onayı ile bu puan
kriteri yükseltilebilir.

(4) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenci-
liğe kabulünde bilimsel değerlendirme sınavı/yetenek sınavı/portfolyö incelenmesi şeklinde
yapılan yeterlik sınavı notunun 60 puandan az olmamak şartıyla ALES puanı ile başvurma zo-
runluluğu olanlarda ALES notunun %50’sinin, yabancı dil puanının %10’unun, mülakat/yete-
nek sınavı/portfolyö incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanının %30’unun, yüksek
lisans mezuniyet not ortalamasının %10’unun toplamı en az 60 puan; ALES puanı ile başvurma
zorunluluğu olmayanlarda yabancı dil puanının %10’unun, bilimsel değerlendirme sınavı/ye-
tenek sınavı/portfolyö incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanının %80’inin, yüksek
lisans mezuniyet not ortalamasının %10’unun toplamının en az 60 puan olması gerekir.

(5) Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe ka-
bulünde ise ALES puanı ile başvurma zorunluluğu olanlarda ALES notunun %50’sinin, yabancı
dil puanının %10’unun, bilimsel değerlendirme sınavı/yetenek sınavı/portfolyö incelenmesi
şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanının %30’unun, lisans mezuniyet not ortalamasının
%10’unun toplamı en az 60 puan; ALES puanı ile başvurma zorunluluğu olmayanlarda yabancı
dil puanının %10’unun, bilimsel değerlendirme sınavı/yetenek sınavı/portfolyö incelenmesi
şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanının %80’inin, lisans mezuniyet not ortalamasının
%10’unun toplamının en az 80 puan olması gerekir.

(6) Sanatta yeterlik programının yürütülmesi, ders, plan, program, sınav, tez, proje ve
öğrenci alımıyla ilgili diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans mezuniyet derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu prog-
rama ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yap-
tırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans me-
zuniyet derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarı-
yıldır.
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(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans mezuniyet derecesi ile
kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda almış olduğu tüm kredili derslerini başarı
ile tamamlayamayan ve 4,00 üzerinden en az 2,50 genel not ortalaması sağlayamayan öğren-
cinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını tezli yüksek lisans mezuniyet derecesi ile kabul edilip on iki
veya lisans mezuniyet derecesi ile kabul edilip on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 53 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışması sınavından önce veya düzeltme verilen tez ve çalışmalarda
düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman,
“tez savunulabilir” formu ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ile birlikte tezi ensti-
tüye teslim eder.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının
önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere
danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy
hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) 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.

(5) 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 ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca sınavı
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması ba-
şarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hak-
kında 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 sınav sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans mezuniyet derecesi ile sanatta yeterlik programına
kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması
başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde 43 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

(6) Sanatta yeterlik çalışmaları ve sonuçlandırılmasıyla ilgili diğer hususlar Senato ta-
rafından belirlenir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi ana sanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı
sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
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enstitüye teslim eden öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Öğrencinin başvurusu
üzerine EYK, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen
öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-
namaz ve azami süresinin dolması hâlinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü sanatta yeterlik tezinin bir kopyasını elektronik ortamda YÖK Başkan-
lığına gönderir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 55 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Öğretim elemanı ve idari personel niteliğini taşıyan öğrenciler hakkında ise 2547

sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
Tebligat
MADDE 56 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Üniversite/enstitü ta-

rafından web sayfasında yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki
diğer bireysel işlemler, öğrencinin elektronik adresine e-posta yoluyla tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisans
Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hü-
kümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Diğer hükümler
MADDE 58 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin
usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Salgın gibi mücbir sebep hallerinde, lisansüstü giriş kriterlerinden olan bilim sına-
vının ne şekilde yapılacağına ve hangi başarı ölçütlerinin esas alınacağına Senato karar verir.

(3) Tezli ikinci öğretim yüksek lisans programları için bu Yönetmelikte yer alan tezli
yüksek lisans programına ilişkin hükümler uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 59 – (1) 2/8/2017 tarihli ve 30142 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kah-

ramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
(3) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri

için azami süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.
Yürürlük
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kariyer

Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının iş birliğiyle kariyer

danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.
b) Öğrenci ve mezunların kariyer hedeflerini eğitim, yetenek ve ilgi alanlarına uygun,

iş gücü piyasası ihtiyaçlarının farkında olarak planlamalarına yardımcı olmak.
c) Üniversite öğrencilerinin liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşamına ge-

çişlerde uyum sağlayabilmelerine yardımcı olmak.
ç) Özel sektör ve kamu kurumları ile iş birliği içinde Üniversite öğrencilerine ve me-

zunlarına mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine
yönelik eğitimler vermek.

d) Üniversite adaylarının bireysel ilgi ve yetenekleri konusunda farkındalık kazanma-
larına yardımcı olup nitelikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgi vermek ve Üni-
versitenin tercih edilebilirliğini arttırmak.

e) Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ve mezuniyet sonrasına ilişkin
izleme çalışmaları yapmak.

f) Üniversite mezunlarına, çalışabilecekleri ulusal ve uluslararası istihdam alanlarını
belirlemede ve bu alanlarda kariyer yapma konusunda destek olmak.

g) Kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile iş birliğini geliştirme amacıyla Üniversite öğ-
rencilerinin staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak ve bu kurumların
sayısını arttırmak.

ğ) Üniversite ve mensuplarının saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak ve Üni-
versitenin ve Ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine kat-
kıda bulunmak.
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h) Lisans eğitiminin ilk yılından itibaren tüm öğrencilere verilecek Kariyer Planlaması
dersinin içeriğini tasarlamak.

ı) Özgeçmiş oluşturma, iş arama, iş görüşmesi gibi konularda öğrencilere ve mezunlara
yönelik teknik bilgilendirme yapmak.

i) Kamu kurumları ve özel kuruluşlara iş gezileri düzenlemek.
j) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer mer-

kezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.
k) İşverenleri aktif olarak Merkez etkinliklerine dahil etmek ve ortaklıklar kurmak için

gönüllülerden destek almak.
l) Teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, meslek odaları ve ilgili sivil

toplum kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek.
m) Öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlamak ve ihtiyaç halinde öğrencileri

ilgili kuruluşlara yönlendirerek gerekli desteği almalarına yardımcı olmak.
n) Kariyer danışmanlığını da içerir şekilde, Merkez hizmetlerini çevrimiçi ortamda sun-

mak, çevrimiçi hizmet vermek için kullanılan platformun öğrenci/mezun ve işverenlere tanıtı-
mını yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organi-

zasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin
faaliyetleri koordine ve kontrol etmek.

b) Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş
arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve
geliştirmeye yönelik kurs ve sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini
gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.

c) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliş-
tirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özellikle-
rini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer
danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek ve verilmesini sağlamak.

ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve ben-
zerleri ile iş birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak,
düzenlemek veya destek vermek.

d) İlgili kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile iş birliği tesis ederek kariyer gelişimine
destek vermek.

e) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yö-
nelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

f) Mezun dernekleri ve vakıfları ile iş birliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer
gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek.

g) Mezun iletişim bilgilerini içeren ve kariyer gelişimlerini izleyen mezun bilgi siste-
mini kullanarak Üniversitenin mezunlarıyla öğrencileri arasındaki bağı kuvvetlendirmek.

ğ) Üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştir-
me ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile iş birliği projeleri oluşturmak ve uygulamak.

h) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğren-
cileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

ı) Merkezin amaçları ve çalışmaları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını yapmak.
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. Süresi biten Müdür, aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.
(2) Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitede görevli öğretim elemanları

arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
(3) Müdür yardımcıları, Müdürün yokluğunda Müdüre vekâlet eder ve Müdür tarafın-

dan verilen görevleri yapar. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu
üyelerinden biri vekil olarak görevlendirilir.

(4) Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek ve denetlemek.
ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili diğer kariyer merkezleri, kamu kurumları ve özel

kuruluşların insan kaynakları birimleri ile iş birliği yapmak.
d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde Yönetim Kuruluna

rapor sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarına giren ko-

nularda çalışmalar yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görev-
lendirilen en çok beş üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar
alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Ayrılma nedeni ile boş kalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni bir üye görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılan üyeler veya üç aydan fazla yurt dı-
şında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Her takvim yılının başında çalışma gruplarından gelen önerileri ve raporları değer-

lendirmek, ilgili konularda bir yıllık yazılı çalışma programı hazırlamak ve gerekli kararları
almak.

b) Her faaliyet dönemi sonunda Merkez tarafından hazırlanacak olan faaliyet raporunu
görüşüp kabul ettikten sonra sonucu Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları
almak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek
personel ile ilgili Müdürün önerilerini inceleyip karara bağlamak.

d) Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak
görevlendirmeler ile ilgili Müdürün önerilerini inceleyip Rektörlüğe sunmak üzere karara bağ-
lamak.

e) Öğrenci ve mezunların kariyer planlamalarına, iş imkânlarının araştırılmasına ve iş
yaşamıyla ilgili iletişimin sağlanmasına ilişkin kararlar almak.

f) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak
ve uygulama sonuçlarını denetlemek.

g) Yurt içi ve yurt dışı iş birliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağla-
mak.

ğ) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim

elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu ku-
rumlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen
en çok beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Ku-
ruluna başkanlık eder.
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(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üze-
rine olağanüstü olarak toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde bulunmak.
b) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması

için değerlendirmelerini Müdüre sunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Kariyer temsilcileri
MADDE 14 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan

iletişim kurabilmek amacı ile gerekli görülen birimlerden; Müdürün teklifi üzerine Rektör ta-
rafından kariyer temsilcisi görevlendirilir. Kariyer temsilcileri Üniversite-sanayi iş birliği ko-
nusunda deneyimli akademik personel arasından görevlendirilir.

(2) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri ko-
nusunda etkin destek hizmeti verir, bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi
konusunda çalışma yapar, öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek
üzere kayda alır.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü

teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.
İzinler ve görevlendirmeler
MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

Rektörlük tarafından yapılır.
Harcama yetkilisi
MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/5/2018 tarihli ve 30420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kal-
dırılmıştır.

“b) Başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tara-
fından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer kabul
edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Ancak,

1) Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden prog-
ramlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

2) Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner he-
kimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvu-
rularında,

ALES şartı aranmaz.
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c) Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner he-
kimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvu-
rularında adayların değerlendirme işlemleri için,

1) Üniversite senatoları tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan
türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir
puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

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

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci
fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir. Ancak doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uz-
manlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora program-
larına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için,

1) 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.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türünden veya doktora/sanatta yeterlik/uzman-
lık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.”
“Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğ-
renci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabu-
lünde ALES puanı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(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. Bu öğrenciler di-
ğer öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün şartlarına uymak ve derslerin bütün gereklerini
yerine getirmek zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil, son altı yarıyıl

içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü programlardan
anabilim/anasanat dalı ile ilgili olan dersleri, kaydını sildirmiş ve bir diploma için kullanılma-
mış olmak şartı ile danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak aktarılan kre-
di toplamı 30 AKTS’yi geçemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve yedinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yük-
sek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda,
ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve EYK’nın onayı ile ikinci tez danışmanı ata-
nabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip
kişilerden olabilir.”

“(7) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez da-
nışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora
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programları hariç en fazla 16 öğrencidir. Bu sayılar belirlenirken her anabilim/anasanat dalının
lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü prog-
ramlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci
sayısı dikkate alınarak ayrı ayrı hesaplanır. Ancak, Üniversite ile yapılan protokol dahilinde
ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan
%50’ye kadar artırılabilir. Bir öğrenciye tezi için birden fazla danışman atanması durumunda,
iki ortak danışmalığı olan öğretim üyesi, bir danışmanlığa sahip sayılır. Hâlihazırda üzerinde
14’ten fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri, söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına
düşene kadar yeni danışmanlık alamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmesi için yüksek lisans eğitimine başla-
dığı tarihten itibaren alanı ya da teziyle ilgili ulusal/uluslararası etkinliklerde sunulmuş bildi-
risinin veya ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş ma-
kalesinin veya kitap/kitap bölümünün bulunması yayın şartı olarak aranır. Danışmanın uygun
görmesi hâlinde tezden yapılacak yayın tek yazarlı yapılabilir.”

“(3) Yüksek lisans tez jüri önerisi, ilgili danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı ku-
rulunun önerisi ile enstitüye bildirilir. EYK kararı ile tez jürisi ve tez savunma sınavı tarihi,
yeri ve saati belirlenir. Bir ay içerisinde tez savunma sınavının jüri önünde sözlü olarak savu-
nulması gerekir. Tez savunma sınavı telekonferans yöntemiyle yapılacaksa kayıt altına alınmak
şartıyla sadece kurum dışından katılan öğretim üyeleri uzaktan da katılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak
kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık
ayları arasında güz ve bahar akademik yarıyılları içinde birer kez olmak üzere yılda iki kez
toplanır. Toplantı uzaktan telekonferans sistemi ile de yapılabilir. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan ça-
lışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ça-
lışması, komite üyelerince başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Bu karar, anabilim dalı baş-
kanlığınca toplantı tarihini izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Toplantının
telekonferans sistemiyle yapılması hâlinde tutanağın on gün içerisinde enstitüye teslim edilmesi
gerekir. TİK tarafından tez çalışması, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bu-
lunan veya mazeretsiz olarak TİK’e katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin Tez Savunma Sınavına girebilmesi için doktora eğitimine başladığı
tarihten itibaren alanı ya da teziyle ilgili ulusal/uluslararası etkinliklerde sunulmuş bildirisinin
ve ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makalesinin
veya kitap/kitap bölümünün bulunması yayın şartı olarak aranır. Danışmanın uygun görmesi
hâlinde tezden yapılacak yayın tek yazarlı yapılabilir.”

“(3) Öğrenci, tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
yazmak ve jüri önünde veya uzaktan telekonferans yöntemi ile sözlü olarak savunmak zorun-
dadır. Tez Savunma Sınavı telekonferans yöntemiyle yapılacaksa kayıt altına alınmak şartıyla
sadece kurum dışından katılan öğretim üyeleri uzaktan da katılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe 45 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“Olağanüstü durum
MADDE 45/A – (1) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşa-

masındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşa-
masına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem
ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”
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MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme-

sinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesi eğitim, öğretim, araştırma ve uy-

gulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddelerine ve 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Ordu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Ordu Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Ordu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Ordu Üniversitesi Yönetim Kurulunca oluşturulan Yürütme Ku-

rulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları, Harcama Yetkisi ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) İşletme; çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda

bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kay-
dıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından talep edilen konularda; bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma,
uygulama ve benzeri hizmetler yapmak.

b) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetleri
vermek; analiz, ölçüm, test ve kalibrasyon yapmak.

c) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve mahallinde yapılacak her çeşit mua-
yene, tetkik, tahlil, tedavi ve sağlık hizmetleri ile yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşlar
işletmek.

ç) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanlarında, seminerler, eğitim programları, ya-
rışmalar düzenlemek ve bu amaçla ilgili spor tesislerini işletmek.

d) Uzaktan veya yüz yüze eğitici-öğretici seminer, konferans, sempozyum düzenlemek
ve kurslar açmak.

e) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı
olmak üzere iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri pazarlamak ve satımı yapılmak üzere
satış ve teşhir yerleri açmak.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/5/2018 30420
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Yönetim organları
MADDE 6 – (1) Döner sermaye işletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Ku-

ruludur.
(2) Üniversite Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluştura-

bilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yü-
rütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek
bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner
sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi
MADDE 7 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir.
Sermaye limiti
MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 100,00 (Yüz) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yö-
netmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 10 – (1) 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ROBOTİK VE YAPAY ZEKA 

TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robotik ve

Yapay Zeka Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robotik ve Yapay

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ROMER): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robotik ve Yapay Zeka Tekno-

lojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek ve yürütülen araştırma faaliyetlerini

desteklemek.
b) Uzmanlaşmış, girişimci ve araştırmacı insan gücü yetiştirmek.
c) Robotik ve yapay zeka teknolojilerinin endüstriyel üretim süreçlerine entegrasyonu

ve ürün geliştirilmesi için gereken araştırma, geliştirme, fiziksel ve teknik altyapıyı sağlamak,
eğitim, prototipleme ve danışmanlık desteği vermek.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Üniversite, kamu ve
özel sektör işbirliği ile projeler geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek. 
b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği

yapmak, akademik ve endüstriyel kümelenmeler ve organizasyonlara dâhil olmak, bilimsel
toplantılar, eğitim faaliyetleri ve yarışmalar düzenlemek.

c) Üniversitede yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlanmasına,  yurt dışındaki
üniversiteler ile ortak programlar geliştirilmesi ve yürütülmesine destek vermek.

ç) Araştırma yapan Üniversite mensuplarına ve öğrencilerine fiziksel ve teknik altyapı
desteği vermek.

d) Konferans, kongre ve bilimsel toplantılar, çalıştaylar ve eğitim programları düzen-
lenmek.

e) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve toplumdaki ilgi ve farkındalığı artıracak
çalışmalar yapmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara
araştırma, geliştirme, fiziksel ve teknik altyapı, eğitim, prototipleme ve danışmanlık hizmeti
vermek. 

g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
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, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma, geliştirme ve uy-

gulama deneyimi bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görev-
lendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2)  Müdürün önerisi üzerine en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Mü-
dür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet
altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.
ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin, Merkezin faaliyet alan-

larıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendi-
rilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir
üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ayda en az bir kez toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sa-
yılır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.
c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı ku-

ruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.
ç) Müdürün daveti üzerine her ay, gerekli görülen hallerde ise daha sık toplanmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri konusunda deneyimli Üni-

versite öğretim elemanları, istekleri halinde ilgili özel/kamu kurum ve kuruluşlarının temsilci-
leri, diğer üniversitelerin ve uygulama ve araştırma merkezlerinin temsilcileri arasından Mü-
dürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Danışma Kurulunda
en fazla dokuz üye bulunur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi
biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda bir defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama

etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.
b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulun-

mak.
c) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda

görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt çalışma birimleri
MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulan-

ması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma bi-
rimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona
erer.

(2) Alt çalışma birimleri için Merkezde laboratuvar, atölye, mekân ve/veya personel
tahsis edilebilir.

(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürü-
tülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve
onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 523)

MADDE 1 – 4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nin “1-KAPSAM” başlıklı bölümünün 1.1.7. numaralı
bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 1.1.8. numaralı bent eklenmiştir.

“1.1.8. Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler,
2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil
edilmeyecektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler” başlıklı bö-
lümünün 1.2.2. numaralı bendinin ilk paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan pa-
ragraflar eklenmiştir.

“Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya ku-
ruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlen-
mesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendi-
rilmesi gerekmektedir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen
belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

Örnek 1. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan A işletmesine
2021/Kasım dönemi içerisinde, B firması tarafından KDV hariç 4.800 TL tutarında e-Arşiv
Fatura ve her biri 150 TL tutarında 2 adet kâğıt ortamında fatura düzenlenmiştir. Söz konusu
mükellefe, aynı ay içerisinde B firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç
(4.800+150+150) 5.100 TL olduğundan, A işletmesi B firmasından yaptığı alımlara ilişkin ola-
rak 2021/Kasım dönemi Form Ba bildiriminde sadece kâğıt ortamında düzenlenen 2 adet bel-
geyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir.

Diğer taraftan, B firması A işletmesine yaptığı satışlara ilişkin olarak 2021/Kasım dö-
nemi Form Bs bildiriminde elektronik ortamda oluşturduğu belgeyi dikkate almayacak, elek-
tronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarlarının 5.000
TL’yi geçmesi nedeniyle, sadece kâğıt ortamında düzenlediği 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam
300 TL olarak bildirecektir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “3-BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDU-
RULMASI”  başlıklı bölümünün 3.2.4. numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.2.4. Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen had-
din altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin,
Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunma-
maktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Örnek 2. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına
2021/Eylül döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen belge tutarı toplamı
KDV hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç 500 TL’dir. C
firmasına D firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç (4.000+500) 4.500 TL ol-
duğundan, Tebliğde belirtilen haddin altında kalmaktadır.  İlgili ayda C firmasının bildirime
konu başka bir alımı da olmamıştır. Bu durumda C firmasının 2021/Eylül dönemi mal ve/veya
hizmet alımları Tebliğde belirtilen haddin altında kaldığından Form Ba bildirimini “Ba bildi-
riminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi
gerekmektedir.

Diğer taraftan, bildirim verme yükümlülüğü bulunan D firmasının 2021/Eylül döne-
minde C firmasına yaptığı satışlar toplamı KDV hariç 4.500 TL olduğundan, belirtilen haddin
altında kalmaktadır. D firmasının ilgili dönemde bildirime konu başka mal ve/veya hizmet
satışı olmamıştır. Bu halde D firmasının 2021/Eylül dönemi mal ve/veya hizmet satışları Teb-
liğde belirtilen haddin altında kaldığından Form Bs bildirimini “Bs bildiriminde beyan edilecek
bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir.
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Örnek 3. K Ltd.Şti. 2021/Kasım döneminde Z firmasına elektronik belge düzenlemek
suretiyle KDV hariç toplam 50.000 TL’lik satış yapmıştır. K Ltd.Şti.’nin Z firmasına ve/veya
herhangi bir kişi veya kuruma, ilgili dönemde düzenlediği kâğıt fatura ise bulunmamaktadır.
Bu durumda K Ltd.Şti.’nin 2021/Kasım dönemi Form Bs bildirimini “Bs bildiriminde beyan
edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir.

Z firması ise 2021/Kasım döneminde N firmasından elektronik belge tutarı toplamı
KDV hariç 7.000 TL, K Ltd. Şti.’den ise elektronik belge tutarı toplamı KDV hariç 50.000 TL
mal alımında bulunmuş, ilgili dönemde başka bir mal/hizmet alımı da olmamıştır. Bu durumda
Z firmasının 2021/Kasım dönemi Form Ba bildirimini “Ba bildiriminde beyan edilecek bilgim
bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 
(SIRA NO: 524)

Konu
MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ül-

keye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca alınan
tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin
tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan
mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması
hakkındaki açıklamalar bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

Yasal düzenlemeler
MADDE 2 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü madde-

sinde mücbir sebep halleri sayılmış, 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında da Hazine ve Maliye
Bakanlığının, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz ka-
lanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirile-
meyecek olanları tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

(2) 213 sayılı Kanunun 111 inci maddesinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığının, mücbir
sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükelleflerin, anılan Kanun kapsamında olup ödeme süresi
afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile anılan Kanunun
15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verecekleri beyannamelere istinaden tahakkuk et-
tirilen vergilerin ödeme sürelerini, vadelerinin bitim tarihinden itibaren azami bir yıl süreyle
uzatmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine
tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyer-
lerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla mücbir sebep hali
ilan edilmesi

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye
istinaden, ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici
süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar
verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1/12/2020 tarihi
(bu tarih dâhil) ila alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen
tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

(2) Birinci fıkrada bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde bu Tebliğin
yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınır.

(3) Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla birinci fıkradaki
sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi
birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsa-
mında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet
alanı dikkate alınır.
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Vergi ödevlerinin ertelenmesi
MADDE 4 – (1) 3 üncü madde kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen

mükelleflerle ilgili olarak; kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dö-
nemde verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri
dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve söz
konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve
imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken
“Elektronik Defter Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kop-
yalarının yüklenme sürelerinin mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı
günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin
beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi ge-
rektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna
kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

(2) Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin
son gününe 26 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme süresinin son günü
olarak, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihinin içinde bulunduğu döneme ilişkin Katma De-
ğer Vergisi Beyannamelerinin verileceği son gün dikkate alınır.

Örnek: Gelir vergisi ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan Bay (A),
İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetine tamamen ara ve-
rilmesi nedeniyle bu Tebliğ uyarınca mücbir sebep halindedir. Alınan karar uyarınca Bay
(A)’nın faaliyetine 5/3/2021 tarihinde tekrar başlamasının uygun görülmesi durumunda, beyan
ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Bay (A)’nın mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde başlayıp 4/3/2021 tarihinde sona ere-
ceğinden; 2020/Kasım, 2020/Aralık, 2021/Ocak ve 2021/Şubat dönemleri KDV beyannameleri
ile aynı dönemlere ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimleri 26/4/2021 günü sonuna kadar verilecektir.

Söz konusu tarihe kadar verilen katma değer vergisi beyannamelerine istinaden tahak-
kuk eden vergilerin vadesi; 2020/Kasım dönemi için 31/5/2021, 2020/Aralık dönemi için
30/6/2021, 2021/Ocak dönemi için 2/8/2021, 2021/Şubat dönemi için ise 31/8/2021 olacaktır.

Diğer hususlar
MADDE 5 – (1) Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dö-

nemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesinti-
lerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır. 

Yürürlük 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE 
ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE 

İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2021/1)

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Def-
terlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlen-
mesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “ikibinikiyüzyirmibeş Türk
Lirası” ibareleri “ikibinaltıyüzyetmiş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “binüçyüzkırkbeş Türk
Lirası” ibareleri “binaltıyüzseksen Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 29/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2020/252 

Karar no : 2020/399 

DAVACI : K.H. 

MÜŞTEKİ : Shakhrıddın BOLTAEV-Komolıvıch ve Buzayda oğlu Özbekistan 

nüf. kayıtlı 

SANIK : NECMİ DOĞAN 

SUÇ : Basit Yaralama, Hakaret 

SUÇ TARİHİ : 30/05/2018 

SUÇ YERİ : İstanbul/Esenyurt 

KARAR TARİHİ : 26/10/2020 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama 

sonucunda; üzerine atılı basit yaralama ve hakaret suçlarından hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına kararı verildiği, bu kararın sanığa tebliğ edildiği, müşteki Shakhrıddın BOLTAEV 

tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28.maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş 

olmakla, ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 

tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da 

beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememize veya bulunulan yer asliye ceza mahkemesine 

verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak suretiyle mahkememiz nezdinde 

(ceza infaz kurumunda bulunan sanıklar yönünden ise aynı süre içerisinde Mahkememize 

iletilmek üzere bulunduğu yer ceza evi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek) 5271 sayılı CMK’ nun 

252 md. Gereğince itiraz yoluna başvurulabileceği, itiraz halinde duruşma açılarak genel 

hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, taraflar gelmese dahi yokluklarında duruşma 

açılarak karar verilebileceği, mahkememiz CMK 251/2 fıkra uyarınca hüküm verirken, 251 inci 

madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı olmadığının, itirazın 

katılan tarafından yapılması durumunda sanık hakkında 5271 sayılı CMK nın 251/3 maddesi 

gereğince yapılan indirimin korunacağı, sanık tarafından itiraz edildiği taktirde sanık hakkında 

uygulanan indirimin yeni kurulacak hükümde kanunen uygulanmasının mümkün olmadığı, bu 

şekilde süresi içerisinde itiraz yasa yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği 

TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 

 537 
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Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

Sayı: 2021/103 CBS İlam Dosyası 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/6 maddesi 

gereğince, mahkum olduğunuz Adli para cezasının, mahkemece takside bağlanmışsa taksitlerden 

ilkini, takside bağlanmamış ise tamamını, tebliğ tarihinden itibaren 30 GÜN içerisinde ödemeniz 

veya bu süre içinde 1/24 ünü yatırarak (Hükümlünün isteği üzerine) geri kalanını da birer aylık 

eşit taksitte ödemeniz lüzumu, ödemediğiniz takdirde; 

İlk taksitin süresinde ödenmemesi halinde verilen ikinci takside ilişkin izinin hükümsüz 

kalacağı, 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3 maddesi 

gereğince, işbu para cezasının ödenmeyen kısmına karşılık gelen 1 gün 20 TL Hesabı ile 416 

GÜN miktarınca hapse çevrileceği, çevrilen hapis cezasında, erteleme ve koşullu salıverilme 

hükümlerinden yararlanılamayacağının dikkate alınması, 

Çevrilen hapis cezasının hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere 

kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verileceği, günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en 

fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirleneceği, hükümlünün 

hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve 

önerilerine uymaması halinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın 

tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirileceği, 

Para Cezası ödeme emrini aldıktan itibaren 30 gün içerisinde Cumhuriyet 

Başsavcılığımıza veya bağlı bulunduğumuz en yakın Yargı sınırları içerisindeki Cumhuriyet 

Başsavcılığına müracaat etmeniz gerekmektedir. 

Haklı, geçerli ve gerektiğinden belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen 

süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızdaki para 

cezasının hapse çevrileceği ilanen tebliğ olunur. 

 

Sıra No İlamat No Adı Soyadı Ceza Miktarı 

1 2021/103 

Manuchari CHİQABERİDZE 

Sergo ve Amali oğlu, 

15/01/1985 GÜRCİSTAN doğumlu, 

8.320,00 TL Adli PC 

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Uzunköprü Adalet Dairesi, Cumhuriyet Başsavcılığı 

İlamat ve İnfaz Bürosu Uzunköprü/EDİRNE 

 485 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 497 
 

—— • —— 
 

Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 553 
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Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 441 
 

—— • —— 
 

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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—— • —— 
 

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 438 
 

—— • —— 
 

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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—— • —— 
 

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Edirne 4.Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 501 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YARI MAMUL (BİG-BAG TORBALI) KURU ÇAYIN NAKLİYE  
HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından üretilen 3500 Ton Yarı Mamul (Big-Bag torbalı) kuru 

çayların 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikasına nakliye hizmet alımı işi % 20 artar-azalır opsiyonlu 
olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 
alınacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 
edilebilir.  

Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü / Ardeşen/RİZE 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlanacakları teklif mektuplarını en geç 01.02.2021 günü saat 14.00 ’a kadar Işıklı Çay 
Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Ardeşen/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00 ’de 
açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaat kabul 
edilmez. 

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6- Kısmı teklif kabul edilmez. 
7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.  
9- İhale Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 457/1-1 
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BATI ENTEGRE ATIK DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM, ENERJİ ÜRETİM VE 

BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI YAPIMI VE 

İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından: 

1. İHALENİN KONUSU 

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 13.11.2002 tarihinden 13.11.2051 tarihine kadar 49 

yıl süre ile izin verilen, 2009 yılından itibaren evsel katı atık depolanmasına başlanan mevcut katı 

atık düzenli depolama sahasına gelen evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak 

benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkların ve sera atıklarının; ayıklanması, geri 

kazanılması, düzenli depolanması, çöp süzüntü suyunun nihai bertarafının sağlanması, tesisinin ve 

mevcut katı atık alanının işletmesi, tesisin hizmet edeceği ilçelerde oluşan ve belediyelerce tesise 

taşınan sera atıklarının bertarafının sağlanması, etkin verimli ve ileri mekanik, biyolojik ve/veya 

termal işlemler ve teknolojiler ile geri dönüşümünün azami derecede sağlandığı ve nihai düzenli 

depolamanın en aza indirgendiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen organik 

azaltım hedeflerini sağlayacak entegre atık yönetimini içeren bir tesisin tasarımı, 

projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, gerekli makine ve ekipmanların Çevre ve ilgili mevzuatlara 

uygun olarak temini/yapımı/montajı, tesis için gerekli tüm izin ve lisansların alınarak eksiksiz 

halde işletmeye alınması ve sözleşme süresince tesisin Çevre ile ilgili başta Çevre Kanunu olmak 

üzere yürürlükteki ve güncel meri mevzuat kapsamında işletilerek, sözleşme sonunda İdareye 

tam, çalışır ve sürdürülebilir vaziyette devredilmesidir. 

Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesislerinin sınırlı ayni hak verilmek suretiyle 

projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi işi 6831 sayılı Orman Kanunu, 6831 sayılı Orman 

Kanununun 17 ve 18’inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği, 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca; 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulüyle ihalesi 

yapılacaktır. 

İŞYERİ: Antalya Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda bulunan koordinatları teknik 

şartname ekinde yer alan Kumluca İlçesi Katı Atık Depolama Tesisi. 

2. İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ (MUHAMMEN BEDEL) 

Sınırlı ayni hakka konu olan tesislerin tahmin edilen keşif bedeli 45.000.000 TL dir. 

Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde lehdar idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir. 

Arttırıma esas ilk yıl kira bedeli 40.000 TL+ KDV’dir. 

Kira bedeli her yıl Yİ-ÜFE oranında arttırılacaktır. 

Hak lehtarı ayrıca yıllık toplam gayri safi hasılat üzerinden %1 + KDV tutarını idareye 

ödeyecektir. 

3. İŞİN SÜRESİ 

İşletme süresi sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren inşaat dâhil 29 yıldır. 

4. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 

Geçici Teminat 

4.1. Geçici teminat; işin muhammen bedeli 45.000.000- TL ile artırıma esas Tahmini İlk 

Yıl Hak Bedeli olan 40.000TL’nin toplamı olan 45.040.000- TL’nin %3 (yüzdeüç)’ü olan 

1.351.200-TL’dir. 

4.2. Kesin Teminat Miktarı, işin tahmini keşif bedeli 45.000.000-TL ile ihale sonrası 

belirlenen ilk yıl hak bedeli toplamının %6 (yüzdealtı)’sıdır. Kesin teminata ek olarak 2. ve 

devamındaki her yıl için kira artışından dolayı kesin teminat tamamlattırılacaktır. 
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4.3. Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 
4.3.1. Tedavüldeki Türk Parası 
4.3.2. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek Bankaların verecekleri süresiz 

ve 2886 sayılı yasanın 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş teminat mektupları (teminat 
mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu menşei ülkede muteber yabancı bir bankanın 
garantisine dayanan ve Türkiye’de muteber bir Türk Bankasınca düzenlenmiş limit dahili ve 
süresiz olacaktır.) Geçici teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde bu teminat 
mektubu Türkiye’de mukim bir bankadan alınmış, bankanın genel müdürlüğü tarafından teyitli 
limit dahili, işin adına ve süresiz olarak tanzim edilecek ve bu husus teminat mektubunda açıkça 
belirtilecektir. 

4.3.3. Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller. 
4.4. İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, 

yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla 
değiştirilinceye kadar idare tarafından tutulacaktır. 

4.5. Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati 
tedbir konulamaz. 

4.6. Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen, teminat mektupları dışındaki 
teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca 
teslim alınamaz, üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına 
teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. 

4.7. Geçici ve Kesin Teminatların, nakit olarak verilmesi halinde; verilecek teminat 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca bildirilecek 
hesabına veya İdarenin adresinde bulunan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veznesine 
yatırılacak ve alınacak alındı belgeleri, Geçici Teminatlarda Zorunlu Belgeler içinde, Kesin 
Teminatlarda ise sözleşme imzalanmadan önce doğrudan doğruya İdareye verilecektir. 

4.8. İstekli kesin teminat mektubunu İdareye sunmadan önce bir örneğini İdareye yazılı 
olarak sunmak ve uygundur onayını almak zorundadır. 

4.9. Teminat kesin kat’i ve süresiz olmak zorundadır. 
4.10. Teminat mektuplarının İdareye hitaben ve işin adına düzenlenmesi şarttır. 
4.11. Takip eden yıllara ilişkin yıllık hak bedeli artışı üzerinden kesin teminat 

tamamlattırılacaktır. 
5. İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI 
İhale 05.02.2021 tarihinde, Cuma günü, saat 14:00’ de Antalya Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
6. İHALENİN YABANCI İSTEKLİLERE AÇIKLIĞI 
İhale, bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.  
7. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
Gerçek Kişilerden 
7.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
7.2. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek, 
7.3. Noter tasdikli imza sirküleri, 
7.4. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir 
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile 
tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili 
olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermesi.  
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Tüzel Kişilerden 

7.5. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, 2021 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 

gerekir.) 

7.6. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik 

posta adresi 

7.7. Tüzel kişiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir 2021 yılına ait noter tasdikli imza 

sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 

gerekir.) 

7.8. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 

alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. 

Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

7.9. İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan tüzel kişilerin her birinin 

(7.5,7.6,7.7) deki esaslara göre temin edecekleri belge, (idareye karşı Ortaklar ve lehdar birlikte 

ayrı ayrı Sözleşme ve Şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin 

onayının alınması mecburiyeti vardır.) 

7.10. İsteklilerin iş ortaklığı olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun İş 

Ortaklığı Beyannamesi ile Ortaklarca İmzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün Ortakları İdare ile 

yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

7.10.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, 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. 

Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 

vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

Gerçek ve Tüzel Kişilerden; 

7.11. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslını 

7.12. Bu ilanın 4.1 maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi 

7.13. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile vergi borcu olmadığına 

dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı 

7.14. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile sosyal güvenlik prim 

borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan usulüne uygun şekilde temin edilecek 

belgenin aslı 

7.15. Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dosyasının aslı. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan en az bir tarafın İhale Dosyasını satın 

almış olması ve satın alınan İhale Dosyasının her sayfasının, İş ortaklığını oluşturan tüm 

taraflarca da imzalanarak, kaşelenmesi gereklidir. 

7.16. İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış İstekli İrtibat Bilgileri Formu 
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7.17. Bir örneği şartnamenin ekinde verilen Teknolojik Sistem ve Uygulamalara İlişkin 
Taahhütname 

7.18. TS EN ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001: Çevre 
Yönetim Sistemi Belgesi. Bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen 
belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 
kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası 
Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen 
belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 
edilmesi gerekir. İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan tüzel kişilerden en az birinin 
bu belgelere sahip olması yeterlidir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması 
koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon 
Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen 
ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon 
Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. 

7.19. Son on yıl içerisinde, yurtiçinde veya yurtdışıda; şirket ya da şirket ortaklarından en 
az birinin 

*) Bir işe ait belge ile en az 150 ton/gün kapasitede atık gelen Entegre Tesis ve düzenli 
depolama sahası yapmış işletmiş veya işletiyor olduğunu gösterir belgeleri sunmak 

*) Bir işe ait belge ile en az 1,4 MW (elektrik) ve üzeri kurulu güç kapasiteli biyogaz ve 
deponi gaz sistemine dayalı bir enerji üretim tesisi kurmuş ve işletmiş veya işletiyor olduğunu 
gösterir belgeleri sunmak. 

İstekli yukarıdaki kriterlerin tümünü sağladığını belgelerle ispat etmek zorundadır. 
Kriterlerden bir veya bir kaçının sağladığını belgelemesi yeterli değildir. İş deneyime konu 
kapasitelerin sunulan iş deneyim belgelerinde açıkça belli edilmesi gerekmektedir.  

İsteklinin İş ortaklığı olması halinde her bir ortağın bu faaliyetleri yerine getirdiğini 
gösterir belge sunması ve ortak girişimde belirtilen pilot ortağın iş deneyim tutarının %80’ ini 
karşılaması, kalan kısmın diğer ortaklar tarafından karşılanması. Ortaklardan birinin bu 
faaliyetleri yerine getirdiğini gösterir belge sunması yeterlidir. 

İş ortaklığı üyelerinin en az %50 sine sahip olduğu şirketlerinin (bu husus 
belgelendirilmek kaydıyla) yeterlilikleri de kullanılarak teknik yeterlilik sağlanabilir. 

7.20. Faaliyet Projesi Teklifi: Sözleşme süresince hak lehtarının yürüteceği ihale 
kapsamındaki teknik şartnamede belirtilen tüm çalışmaların ayrıntılı olarak, bu madde alt 
başlıklarındaki esaslara göre hazırlanmış ve hazırlayanlar tarafından onaylanmış ayrıntılı 
doküman dosyasını içerir. 

7.20.1. Faaliyet Projesi Teklif Zarfının üzerine İsteklinin Adı veya Unvanı, açık adresi 
yazılacaktır. Faaliyet Projesi Teklif Zarfının üzerine ayrıca: 

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BATI ENTEGRE ATIK DEĞERLENDİRME, 
GERİ DÖNÜŞÜM, ENERJİ ÜRETİM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ DEPOLAMA 
SAHASI YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ FAALİYET PROJESİ TEKLİF ZARFI 

İfadesi yazılacak, kalan yerleri yapıştırıldıktan sonra, yapıştırılan yerleri, İsteklinin 7.10.1 
maddesine göre tevsik edeceği belgede adı geçen veya geçenler tarafından imzalanacak ve İstekli 
tarafından kaşelenecektir. 

7.20.2. Faaliyet Projesi Teklifi aşağıda belirtilen unsurları içerecek şekilde hazırlanacak 
ve Mal ve Hizmetler Listesi ile birlikte 3 (üç) kopya halinde, İstekli tarafından uygun görülecek 
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boyutlarda, yeterli bilgiyi barındıran bir doküman olarak basılı halde teslim edilecektir. Faaliyet 
Projesi Teklifi CD veya DVD ortamında Faaliyet Projesi Teklif Zarfı içinde ayrıca teslim 
edilecektir. Mal ve Hizmetler Listesi istekli tarafından düzenlenecektir. Faaliyet Projesi 
Teklifinden Mal ve Hizmetler Listesi Çıkmayan İsteklinin teklifi reddedilecektir. 

7.20.3. İhale Konusu İş İçin Kurulacak Yönetim Modeli Önerisi: “ İhale Konusu İş İçin 
Kurulacak Yönetim Modeli Önerisi” aşağıdaki başlıkları içerecektir. Organizasyon şeması İş akış 
Şeması, Çalıştırılacak personelinin dağılımı ve genel nitelikleri. 

7.20.4. İhale Konusu İş İçin Önerilen Atık Yönetim Sisteminin Özellikleri: “İhale konusu 
iş için önerilen Atık Yönetim Sisteminin Özellikleri” aşağıdaki başlıkları içerecektir. 

• Önerilen Sistemin Genel Olarak Tanıtımı 
• Önerilen Sistemin Tesis Kapasitesi 
• Önerilen Sistemin Genel tarifi ve akış şeması 
• Önerilen sistemin kurulacak ünitelerinin çalışması hakkında ki bilgiler sistemin geneli 

içindeki rolü ve sisteme katkısı hakkındaki bilgiler 
• Daha önce tecrübe edilip edilmediği ve tecrübe edildi ise, hangi kapasitede ve nerelerde 

olduğu 
• Teknik şartnamede belirtilen özellikler dikkate alınarak ayrıntılı tarifleri içeren Avan 

Projeler ve ekleri 
• Önerilen sistemin Organik ve diğer atıkların bertaraf ve değerlendirme aşamalarının 

detayları, atık kütle dağılımı tablosu (her bir ünite için giren atık miktarı, çıkan atık miktarı, çıkan 
ürün miktarı, enerji üretim değerleri vs.) 

• Geri kazanım işlemi sonrası kalan atığın ne şekilde değerlendirileceği ve/veya bertaraf 
edileceği 

7.20.5. İhale Konusu İş İçin Teklif Edilen Sistemin Atık Bertaraf Kriterleri: İhale Konusu 
İş İçin Teklif edilen Sistemin Atık Bertaraf Kriteri” aşağıdaki başlıkları içerecektir. 

• Tesis tamamlandığında deponi tesisine gömülecek atık miktarının toplam gelen atık 
miktarı içindeki ağırlık ve hacim yüzdesi 

• Depo sahasının dolmasından sonra sahanın değerlendirilmesi için yapılacak işlemler 
7.21. İsteklinin Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak Banka Referans Mektubu 

(tahmini hak bedeli ve tahmini keşif bedeli toplamının asgari %10’u kadar kullanılmamış nakit 
kredisi veya teminat kredisi olduğunu gösterir Genel Müdürlük teyit yazılı olacaktır. İsteklilerin 
ortak girişim olması halinde referansı bir ortak karşılayabilir veya ortak girişimi oluşturanların 
referans mektuplarındaki toplam rakam esas alınır. 

8. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 
8.1. 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan, gerekse dolaylı 

olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış 
bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, Sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve ek 
işletme teminatı gelir kaydolunur. 

8.2. İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamazlar. 
8.3. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan İstekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları 

gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi 
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatları gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

9. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI 
9.1. İÇ ZARF 
9.1.1. İç zarf içerisine yalnız usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu 

konulacaktır. Teklif mektubu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanacaktır. Teklif 
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mektubunda Büyükşehir Belediyesine verilecek yıllık hak bedelinin rakam ve yazı ile açık olarak 
yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti, 
düzeltme (imza ve paraflı olsa dahi) bulunan teklifler kabul edilmeyerek hiç yapılmamış sayılır. 
Teklif mektubu, teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. İş Ortaklığı olması 
halinde, teklif mektupları bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. Burada sayılan özellikleri 
taşımayan teklif mektupları reddolunacaktır. Ayrıca bunların sonradan değiştirilmesi düzeltilmesi 
veya eksiklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. 

9.1.2. İç zarf kapatılması: 

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp İstekli tarafından 

imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine İsteklinin adı, 

soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın 

yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Zarfın üzerine “TEKLİF 

ZARFI” ibaresi yazılacaktır. 

9.2. DIŞ ZARF 

9.2.1. Dış zarf içerisine aşağıdaki belgeler konulacaktır. 

9.2.1.1. İç Zarf 

9.2.1.2. İşbu şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen belgeler zarfa konularak kapatılacaktır. 

Kapatılan zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı, adresi ve teklifin “T.C. 

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BATI ANTALYA ENTEGRE ATIK 

DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ 

DEPOLAMA SAHASI YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ” olduğu yazılacaktır. 

10. TEKLİFLERİN VERİLMESİ 

10.1. Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 05.02.2021 Cuma günü saat 14:00’ e 

kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına 

(Antalya Büyükşehir Hizmet Binası) verilecektir. 

10.2. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine 

komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi 

yazılır. 

10.3. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı 

bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

10.4. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır. 

11. ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ 

11.1. İhale işlem dosyası Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından mesai saatleri 

içinde temin edilebilir ve idarede ücretsiz olarak görülebilir. 

11.2. İhale dosyasının bedeli 2.000 Türk Lirası olup Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına 

yatırılacaktır. 

11.3. İhale dosyasını satın alanların, bir örneği bu şartname eki olan “ İstekli İrtibat 

Bilgileri Formu” İhale Dosyasını satın aldıkları günü takip eden ilk işgünü mesai saati bitimine 

kadar imzalayarak idareye elden teslim etmesi zorunludur. Söz konusu formun doldurulmaması 

veya formda eksik veya yanlış bilgi verilmesi durumlarında ve şartname satın alınmasından sonra 

meydana gelebilecek değişikliklerin ilgililere ulaşmaması halinden idare sorumlu tutulamaz. 

 531/1-1 
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4 KALEM RAY BAĞLANTI MALZEMELERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İHTİYACI OLARAK 4 Kalem Ray Bağlantı Malzemeleri Alımı 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 

EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2021/29059 

1-İdarenin 

a) adresi 
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) telefon ve faks numarası 
: Tel: 0 372 259 47 94 – 84   

  Fax: 0 372 251 19 00 – 253 12 73 

c) elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@ taskomuru. Gov. tr. 

2-İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi -  Miktarı: (4 Kalem)

a) Niteliği, türü ve miktarı 

1- Ray cebiresi S 49 kg/mt.lik ray için 

2- Cebire bulonu ve somunu 

3- Çift katlı rondela 

4- Beton travers trifonu 

500 Ad.

1.000 Ad.

2.000 Ad.

1.000 Ad.

 Toplam: 4.500 Ad.

b) Teslim yeri 

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi 
Ray bağlantı malzemeleri 90 günde teknik şartnamede 

belirtildiği gibi teslim edilecektir. 

3-İhalenin    

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK               

b) Tarihi ve saati : 17.02.2021 Çarşamba –  Saat 15:00   

c) Dosya no : 2117002 

 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) 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 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

i) Şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4.3. Firmalar haiz iseler TSE belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6- İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 
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İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 17.02.2021 Çarşamba –  Saat 15:00’ a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

-İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. 

Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 434/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak 
kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 
istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar “da yer alan Ek 2’nci maddenin (b) 
fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas 
alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVAN 

KODU 
UNVANI 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

ADET ARANILAN NİTELİKLER 

HM01 HEMŞİRE 
KPSS 

(P94) 
1 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu 

olmak. İlk Yardım Eğitmeni Sertifikasına Sahip Olmak. 

2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 

Puan Almış Olmak. 

HM02 HEMŞİRE 
KPSS 

(P94) 
1 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu 

olmak. Alanında En Az 3 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 

Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan 

Almış Olmak. 

HM03 HEMŞİRE 
KPSS 

(P3) 
1 

İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü 

Lisans Mezunu Olmak. Lisans Eğitiminden Sonra Alanında 

En Az 5 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu 

Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak. 

HM04 HEMŞİRE 
KPSS 

(P94) 
1 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu 

olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 

60 Puan Almış Olmak. 

HM05 HEMŞİRE 
KPSS 

(P3) 
1 

İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü 

Lisans Mezunu Olmak. Lisans Eğitiminden Sonra Alanında 

En Az 2 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu 

Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak. 

ST1 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 

KPSS 

(P93) 
1 

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, 

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil 

Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım Ön 

Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. Ön Lisans 

Mezuniyetinden Sonra Alanında En Az 4 Yıl Deneyime 

Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından 

En Az 70 Puan Almış Olmak. 

ST2 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 

KPSS 

(P93) 
1 

Radyoloji, Tıbbı Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans 

Mezunu Olmak. Ön Lisans Mezuniyetinden Sonra Alanında 

En Az 5 Yıl Deneyime Sahip Olmak. Manyetik Rezonans 

Görüntüleme ve Bilgisayarlı Tomografi Sertifikalarına 

Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından 

En Az 70 Puan Almış Olmak. 

ST3 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 

KPSS 

(P93) 
1 

Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez 

Teknolojisi Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun 

Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En 

Az 70 Puan Almış Olmak. 
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DS1 

DİĞER 

SAĞLIK 

PERSONELİ 

KPSS 

(P93) 
1 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans 

Programından mezun olmak. Ön Lisans Mezuniyetinden 

Sonra Alanında En Az 5 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 

Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan 

Almış Olmak. 

DS2 

DİĞER 

SAĞLIK 

PERSONELİ 

KPSS 

(P94) 
1 

Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk 

Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Bölümünden Mezun 

Olmak. Alanında En Az 5 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 

2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 

Puan Almış Olmak. 

DS3 

DİĞER 

SAĞLIK 

PERSONELİ 

KPSS 

(P94) 
1 

Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi veya Anestezi 

Teknisyenliği Alanından Mezun Olmak. 2020 Yılı Kamu 

Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak. 

DS4 

DİĞER 

SAĞLIK 

PERSONELİ 

KPSS 

(P94) 
1 

Sağlık Meslek Liselerinin Diş Protez Teknisyenliği 

Alanından Mezun Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme 

Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak. 

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

4- Türk Ceza Kanunu’nun 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, 

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 mahkum olmamak, 

5- Askerlik durumu itibariyle; 

a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak, 

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak, 

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 

istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl 

geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler, 

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir 

engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli) 

10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır. 
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11- Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; 
çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük 
veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir. 

12- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla 
kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

13- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

14- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci 
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 

15- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. 
Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim 
Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 

16- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 
Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır. 

17- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: 
 Başvuru Yeri/Adresi: 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi 

Üniversite Caddesi Alanya/ANTALYA 
Başvuru Tarihleri: 
Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar, başvurularını 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru 
formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile 
yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek 
gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. 

Müracaat İçin İstenen Belgeler: 
1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 
2- Başvuru formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.) 
3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi, (e-Devlet üzerinden alınan belge 

kabul edilecektir.) 
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
5- Fotoğraf (2 adet), (Son 6 ay içinde çekilmiş) 
6- Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 
7- Tecrübe belgesi, (İstenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) 
8- Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler 

Üniversitemiz web (www.alanya.edu.tr) adresinden başvuruların sona ermesinden itibaren 5 (beş) 
iş günü içinde ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş 
günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim 
edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını 
kaybedecektir. 

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla 
yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 529/1-1 
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Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre doktor öğretim üyeleri 
alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz 
Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak 
olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr 
insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Adres:  
Beykoz Üniversitesi 
Rektörlük Yerleşkesi 
İnsan Kaynakları Müdürlüğü 
Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114, 34810 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL 
Tel: 216 912 22 52 

Birim Bölüm / Program Aranan Şartlar Unvan Sayı

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Endüstri Mühendisliği alanında lisans 
derecesine sahip olmak veya bu alanda doktora 
yapmış olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1* 

Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji 

Sosyal Psikoloji, Örgütsel Davranış veya 
İş/Örgüt Psikolojisi alanında yüksek lisans ve 
doktora yapmış olmak. İlgili alanlarda ders 
vermiş, yayınlar yapmış olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji 
Psikoloji lisans mezunu olup Sinir Bilimi 
alanında doktora yapmış olmak. İlgili alanlarda 
ders vermiş, yayınlar yapmış olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

2 

* Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi 
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince 
belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu aranmaktadır. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI 
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 
2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 
3. Adli Sicil Kaydı. 
4. İngilizce bölümlere başvurularda Yabancı Dil Belgesi. 
5. 2 adet fotoğraf. 
6. Nüfus cüzdanı sureti. 
7. Diplomalarının fotokopisi (lisans, yüksek lisans ve doktora). 
8. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi. 
9. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik 

belgesi 
10. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite 
yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış 
CD/taşınabilir bellek. 

İlgili kadroya başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak 
dosya ve 4 (dört) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın 
Resmî Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular, Beykoz Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu 
ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir.  

 507/1-1 
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek 
üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli 
Bilişim Personeli alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında 
(KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması 
gerekmekte olup, yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; 
KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u 
alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 
70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.) 

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana 
doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava 
çağrılacaktır. 

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU 

İş Tanımı 
Alınacak 

Kişi Sayısı 

Sınava 

Çağırılacak 

Aday Sayısı 

Çalışma 

Süresi 

Aylık Brüt 

Sözleşme Ücreti 

Katsayı Tavanı 

Öğrenim Durumu 

Kıdemli 

Yazılım 

Geliştirme 

Uzmanı 

1 10 
Tam 

Zamanlı 
4 katına kadar 

Genel Şartlar 1-(b) 

bendinde belirtilen 

bölümler 

Kıdemli 

Yazılım 

Geliştirme 

Uzmanı 

1 10 
Tam 

Zamanlı 
3 katına kadar 

Genel Şartlar 1-(b) 

bendinde belirtilen 

bölümler 

Yazılım 

Geliştirme 

Uzmanı 

1 10 
Tam 

Zamanlı 
2 katına kadar 

Genel Şartlar 1-(c) 

bendinde belirtilen 

bölümler 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli 

bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin, 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olması, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olması, 
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ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-
28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık 
mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal 
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği 
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 

d) (Mülga: RG-2/5/2012-28280) 
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, 
zorunludur. 

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel 
nitelikler arayabilir. 

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a) İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi 

gerekmektedir. 
b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak. 
1) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi - 4 katına kadar) 
a) En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, 
b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak. 
c) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak, 
ç) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi 

derecede bilgi sahibi olmak, 
d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak, 
e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak, 
f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak, 
g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak, 
ğ) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak, 
h) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim 

sahibi olmak, 
ı) Veri tabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veri tabanı 

kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak, 
i) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz 

kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve 
programlamasını yapabilmek, 

j) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi sahibi olmak, 
k) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde 

teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak, 
l) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi sahibi olmak, 
m) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak, 
n) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada 

gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek, 
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o) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim 
sahibi olmak. 

ö) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir 
durumu bulunmamak, 

p) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 
hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 

r) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 
problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

2) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi - 3 katına kadar) 
a) En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, 
b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak. 
c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi 

derecede bilgi sahibi olmak, 
ç) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak, 
d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak, 
e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak, 
f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak, 
g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak, 
ğ) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak, 
h) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak, 
ı) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi 

olmak, 
i) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde 

teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak, 
j) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak, 
k) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak, 
l) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada 

gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek, 
m) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim 

sahibi olmak. 
3) Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi - 2 katına kadar) 
a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, 
b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak. 
c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi 

derecede bilgi sahibi olmak, 
ç) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak, 
d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak, 
e) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak, 
f) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak, 
g) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak, 
ğ) Transact-SQL bilgisine sahip olmak, 
h) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak, 
ı) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, 
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i) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak, 
j) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, 
k) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 

problem çözme yeteneklerine sahip olmak. 
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır. 
b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte 

şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Marmara 
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile 
eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

ç) Başvuru Yeri: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı 
34722 Kadıköy / İSTANBUL 

III. İSTENİLEN BELGELER 
a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş, 
b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet 

çıktısı, 
c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, 
ç) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim 

veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma 
programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en 
az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden 
onaylı transkript de kabul edilecektir. Ancak transkripte programlama dillerinin açıkça belirtilmiş 
olması gerekmektedir, 

d) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak 
geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü 
(e-Devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için 
çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici 
tarafından onaylanmış belge.) 

e) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.) 
f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya 

bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 
YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.), 

g) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir) 
ğ) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin 

aslı veya onaylı örneği. 
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava 

katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun 
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru 
sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır. 

b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, 
bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

c) Sınava(sözlü, yazılı, uygulama) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve 
saatleri ile sınav sonuçları http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı 
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
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V. SINAV TARİHİ VE YERİ 
Yazılı sınav 26 Şubat 2021 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde 

yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır. 
(http://pdb.marmara.edu.tr) 

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI 
SINAVIN ŞEKLİ; 
a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır. 
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi 
halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

SINAV KONULARI; yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun 
olarak yukarıdaki “Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır. 

VII. DEĞERLENDİRME 
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla 

puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday 
asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, 
atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere 
asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir. 

VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER 
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR 
(NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak 
Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı 
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 
mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz. 

IX. DİĞER HUSUSLAR 
a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve 

haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal 
edilecektir. 

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde 
müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya 
bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul 
edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 
adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava 
girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları 
olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma 
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise 
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 
yapılacaktır. 

X. ÖNEMLİ TARİHLER 
İlan Tarihi : Resmî Gazete’de yayımlandığı gün 
 : Adaylar, ilan Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra 15 gün 

içerisinde başvuru yapabileceklerdir. 
Yazılı Sınav Tarihi : 26 Şubat 2021 
 511/1-1 
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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2020 

Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak 

sözleşmeli personel alınacaktır. 

Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin 

www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

BAŞVURULAN 

UNVAN SIRA NO 
UNVANI SAYI ARANAN NİTELİKLER 

1 Hemşire 20 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. 

2 Hemşire 15 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, 

hemşirelik alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu 

belgelemek. 

3 Hemşire 4 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, 

Ameliyathane Hizmetlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi 

olduğunu belgelemek. 

4 Eczacı 1 Eczacılık Bölümü lisans mezunu olmak. 

5 
Sağlık 

Teknikeri 
3 Anestezi Bölümü önlisans mezunu olmak. 

6 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

Ameliyathane Hizmetleri önlisans mezunu olup, 

Laparoskopik El Aletleri Kullanım Sertifikasına Sahip 

olmak ve Ameliyathane Hizmetleri alanında en az 5 yıl 

deneyim sahibi olduğunu belgelemek. 

7 

Diğer 

Sağlık 

Personeli 

2 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü önlisans mezunu 

olup, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanında en az 2 yıl 

deneyim sahibi olduğunu belgelemek. 

8 

Diğer 

Sağlık 

Personeli 

1 

Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümü 

mezunu olup, Temel İlk Yardım, Temel EKG, EKG 

Okuma, Tıbbi Terminoloji, ve Afet Kültürü Eğitimi 

Sertifikalarına sahip olmak. 

9 

Diğer 

Sağlık 

Personeli 

1 

Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümü 

mezunu olup, Bakanlık onaylı Temel Modül Uygulayıcı 

Eğitim Belgesi, Bakanlık onaylı İşaret Dili Eğitim 

Belgesine sahip olmak ve acil tıp teknisyenliği alanında 

en az 5 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek. 

Başvuru Tarihi : 25/01/2021-08/02/2021 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar, 

Başvuru Yeri : Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na 

posta yolu veya şahsen yapılacaktır. (Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu 

değildir. ) 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

2- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, 

Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.) 
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3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 

4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak, 

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam 

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile 

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 

yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak 

istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na posta yolu veya 

şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Birimler 

Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT) 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe 

başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi 

itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve 

başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Eczacı Unvanına Başvuruların Değerlendirilmesi: Eczacı unvanı “Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a ekli 1 sayılı cetvelde yer alan unvanlar arasında sayıldığından 

KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla 

olması halinde, adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan aday sözlü sınav başarı puanı 

sırasına göre tespit edilecektir. Sözlü sınavın tarihi, yeri ve sonuçları www.bozok.edu.tr adresinde 

ilan edilecektir. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kadro sayısı 

kadar yedek uygulanacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 

1- Öğrenim Belgesi fotokopisi, 

2- KPSS Sonuç Belgesi (üzerinde kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.) 

3- Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş), 

4- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (www.bozok.edu.tr) ilan duyurusundan temin 

edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.  

5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi, 

6- Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe/deneyim) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm 

Belgesi ve alanında çalıştığına dair çalışma belgesi. Çalışma belgesinde işyeri SGK sicil numarası 

ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Çalışma belgesini veren işyeri ile sigorta 

primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir. 

7- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl 

belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır. 

AÇIKLAMALAR: 

1- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacak olup, başvuru unvan ve başvurulan 

unvan sıra no kesinlikle boş bırakılmayacaktır. 

2- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade 

edilmeyecektir. 530/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Dâru’l-Hadis İslam Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ege Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Yönetmeliği
–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ordu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sıra No: 523)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)
–– Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü

Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/1)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.


