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YÖNETMELİKLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ
TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin sekizinci fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“d) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme
şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirketler tarafından elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları için yapı sahibine veya işletmeciye veyahut müteahhidine,”
“Ancak 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerine veyahut başvuru sahibinin
kusuru sebebiyle (b) bendine göre iptal edilen bir yetki belge grubu ile yapı ruhsatı alınmış
mevcut işler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.”
“(10) Devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona
eren şirket/şirketlere ya da işletmeler adına 11 inci maddeye uygun olarak alınan yetki belgesi
grubu devralan ya da yeni kurulan şirket tarafından kullanılabilir.
(11) Yıkım işleri müteahhitliği için düzenlenecek yıkım ruhsatı, sözleşme, geçici müteahhitlik ve belge numarası ve grup tahsis/iptal işlemlerinde bu Yönetmelikte yapı müteahhitliği için belirtilen usul ve esaslar uygulanır. Yapım ve yıkım işleri belge grupları müteahhidin
yetki belge numarasına ayrı ayrı tahsis edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Müdürlüklerde; yetki belge numarası verilmesi, belge grubunun belirlenmesi, yenilenmesi ve iptaline dair işlemler ile bu işlemlerle ilgili ilave bilgi, belge ve açıklama istenmesi, şikayet başvurularının incelenmesi yönünde kararlar alarak değerlendirmekle ve itirazen
şikayet başvurularına karşı alınan itiraz komisyonu kararlarını yerine getirmekle görevli yeterli
sayıda İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu kurulur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “noter tasdikli” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinde yer alan “noter tasdikli imza
sirkülerini” ibaresi “imza beyannamesini” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “F
ve F1 grubu için % 10’undan; daha üst gruplar için % 20’sinden” ibaresi “E ve E1 grubu için
% 10’undan; daha üst gruplar için % 15’inden” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Daha alt gruplar için ciro şartı aranmaz.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “değerlendirme dışı tutulur” ibaresi “16 ncı maddenin dokuzuncu fıkrasına göre değerlendirilir” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“%25’inin” ibaresi “%10’unun” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (c)
bendinden sonra gelen “üstlenebilirler.” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu değerlerin altında kalmak amacıyla tek iş niteliğindeki yapım işleri kısımlara bölünemez.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Yıkım işleri müteahhitliği
MADDE 14/A – (1) Yıkım işleri yetki belgesi grupları, mesleki ve teknik yeterlikler
esas alınarak; Y1, Y2 ve Y3 olmak üzere sınıflandırılır. Bunlarda ekonomik ve mali yeterlik
aranmaz. Yetki belgesi geçerlilik süresince yeterliğe esas ekipman bulundurulması ve personel
istihdamı zorunludur. Mesleki ve teknik yeterliklerin değerlendirilmesinde (EK-8A) aşağıda
sayılan yeterlikler aranır:
a) Başvuru sahibinin başvuru tarihinde;
1) Kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla ya da,
2) Noter onaylı kiralama sözleşmesi yoluyla,
edinilmiş makine, teçhizat ve ekipman durumu.
b) Personel durumu.
c) Başvuru tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde yapmış olduğu yıkım işlerinin
toplamı.
(2) Bu Yönetmeliğe göre yıkım müteahhitliği yetki belgesi numarası verilmesi sürecinde teminat alınır. Tedavüldeki Türk Parası, Devlet İç Borçlanma Senedi, bu senetler yerine
düzenlenen belgeler ve bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları teminat olarak kullanılabilir. Teminat mektupları dışındaki teminatlar Müdürlükçe teslim alınmaz.
Bunların illerde defterdarlık muhasebe müdürlüklerine, ilçelerde mal müdürlüklerine yatırılması zorunludur. Teminat miktarı, Y1 grubu yetki belgesi için yapı sınır bedelinin hesabına
esas birim maliyetin, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarı (alan olarak) ile
çarpılması sonucu elde edilen tutarın onbinde otuzbeşi olarak uygulanır. Y2 grubu yetki belgesi
için bu tutarın 1/2’si; Y3 grubu yetki belgesi için 1/5’i alınır. Belge yenileme aşamasında, daha
önce alınan teminat bedeli ile güncellenen teminat bedeli arasında doğacak teminat farkı alınır.
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(3) Yıkım müteahhitliği yetki belgesi numarası almak isteyen başvuru sahiplerinin, 11 inci
maddede sayılan usul ve esaslara uygun olarak, aşağıda sayılan belgeleri Müdürlüğe sunmaları
gerekir:
a) Başvuru Formu (EK-1A), Sicil Durumu Beyannamesi (EK-5), Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (EK-7), gerçek veya tüzel kişi olmasına göre ticaret ve/veya sanayi odası
veya esnaf ve sanatkarlar odası kayıt belgesi veyahut Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
b) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak:
1) İş deneyimini gösteren belgeler.
2) Makine ve teçhizat yeterliğinin sağlandığına dair iş makinası tescil belgeleri veya
demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli
mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir raporu veyahut noter onaylı kiralama sözleşmesi ya da finansal kiralama sözleşmesi.
3) Serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirce düzenlenen Mesleki
ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (EK-4A, EK-4B).
(4) Bu sınıflandırmaya göre aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:
a) Y1 Grubu:
1) İş deneyim miktarı, en az birisi yapı yüksekliği 30,50 m’yi (dahil) geçen bina yıkımı
olmak üzere, 150.000 m2 yapı inşaat alanını geçmesi.
2) Asgari ekipman olarak; asgari birisi 20 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun erişimli olmak üzere 2 adet 260 HP paletli ekskavatör, 2 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet 40 HP
mini ekskavatör, 1 adet 110 HP yükleyici, 1 adet 5 ton su sandıklı arazöz, 1 adet pulverize su
ile toz bastırma sistemi (taşınabilir) bulunması.
3) Teknik personel iş gücü olarak; bir inşaat mühendisi istihdam edilmesi.
b) Y2 Grubu:
1) İş deneyim miktarı, en az birisi yapı yüksekliği 17,50 m’yi (dâhil) geçen bina yıkımı
olmak üzere, 50.000 m2 yapı inşaat alanını geçmesi.
2) Asgari ekipman olarak; asgari 16 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun erişimli olmak
üzere 1 adet 260 HP paletli ekskavatör, 1 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet 40 HP mini ekskavatör,
1 adet 110 HP yükleyici, 1 adet 5 ton su sandıklı arazöz, 1 adet pulverize su ile toz bastırma
sistemi (taşınabilir) bulunması.
3) Teknik personel iş gücü olarak; bir inşaat mühendisi istihdam edilmesi.
c) Y3 Grubu: Asgari ekipman olarak; 1 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet pulverize su ile
toz bastırma sistemi (taşınabilir) bulunması.
ç) Y1 ve Y2 gruplarında asgari ekipman olarak beyan edilecek toz bastırma sistemi ile
120 HP ve üstü güce sahip ekskavatörlerden en az birisinin birinci fıkranın (a) bendinin birinci
alt bendine uygun olması.
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d) Bu fıkrada belirtilen asgari ekipman özelliklerinden daha üst nitelikte ekipmanlar
bildirilmesi.
(5) Bu Yönetmelik kapsamında yıkım yetki belgesi grubu sahibi yapı müteahhitlerinden;
a) Y3 grubundakiler; bina yüksekliği 13,50 m ve yapı yüksekliği 17,50 m’yi geçmeyen
binaların,
b) Y2 grubundakiler, bina yüksekliği 51,50 m’yi geçmeyen binaların,
c) Y1 grubundakiler, patlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan her türlü binanın,
yıkım işlerini üstlenebilirler. Y2 ve Y3 grubu müteahhitler patlayıcı kullanılarak yapılacak yıkımları üstlenemezler.
(6) Yıkım işlerine dair iş deneyimi;
a) Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden veya,
b) Yıkımı gerçekleştirilen işin toplam yapı inşaat alanı, işi üstlenen gerçek veya tüzel
kişi ile yıkım tarihi açıkça belirtilecek şekilde ilgili idarelerinden alınacak resmi yazı ile veyahut,
c) İşin müteahhidi ya da yapı sahibi ile yapılmış sözleşme, Yanan ve Yıkılan Yapılar
Formu ve sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir,
serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile,
tevsik edilebilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kararın İl Müdürünce onaylanması ve belge grubunun YAMBİS’te yayınlanması ile 27 nci
maddenin ikinci fıkrasına göre tebligat yapılmış sayılır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde birim maliyet sınıfları belirtilen
yapım işleri herhangi bir yetki belge grubu kullanılarak yeterlik aranmaksızın üstlenilebilir ve
bunlardan II-C(2), III-A(11), III-B(1) ve IV-A(10) grubu yapım işlerinden elde edilmiş iş deneyim belgeleri kullanılabilir. Ancak yeterlik değerlendirmesinde hesaba katılacak iş deneyim
miktarı, yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte belge sahibinin yetki belge grubunun üstlenebileceği azami iş miktarını geçemez. 2/12/2019 tarihinden önce gerçekleştirilmiş bu tür işlerden
elde edilmiş iş deneyim belgeleri ise %20 oranında değerlendirilir. Bu fıkra hükmüne göre yapılacak hesapta sekizinci fıkra uygulanmaz.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “etüt ve projelere” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya yıkım işinin yıkım
planına” ibareleri eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “yapım” ibaresinden sonra
gelmek üzere “veya yıkım” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) İkinci fıkranın (a) ve (c) bentleri ile başvuru sahibinin kusuru sonucu (b) bendine
göre yetki belge numarası iptal edilenler olumsuz sicil almış sayılır ve iptal kararından sonra
bir yıl süreyle yeniden başvuru yapamaz.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) İdaresince, EK-11’de yer alan Form ile Müdürlüğe bildirilen yetki belgesi numarası
iptal ve iptalin kaldırılması teklifleri belge komisyonunca incelenerek on beş iş günü içinde
Yapı Müteahhitleri İl Yetki Belge Komisyonu Yetki Belge Numarası İptal Formuna (EK-10)
uygun olarak karara bağlanır. İptale dair belgelerdeki eksikliklerin İlgili idaresince tamamlanması sağlanır. Nihai kararlar İl Müdürünce onaylanmasından sonra YAMBİS üzerinden sicil
kaydı gerçekleştirilir ve 27 nci maddeye uygun olarak müteahhide bildirilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Yıkım işi sebebiyle 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine veya ikinci fıkrasının (a) bendine göre belge numarası iptal edilenlerin teminatı, iptale dair idari işlemlerin
ve kararların kesinleşmesi üzerine Müdürlükçe irat kaydolunur, diğer hallerde iade edilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidine sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yetki belgesi numarası kullandırılmaz.
(2) İptalin kaldırılması işlemleri 22 nci maddenin birinci fıkrasına göre yürütülür.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) 20 nci madde kapsamında alınan kararlar hariç, yetki belge grubu belirlenmesi
süreçlerindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Komisyon Kararının bildirimini izleyen beş iş günü içerisinde öncelikle Müdürlüğe şikayet başvurusunda bulunulabilir.
Şikayet başvurusu üzerine Müdürlük tarafından alınan kararın uygun bulunmaması halinde ise,
on beş iş günü içerisinde doğrudan Bakanlık İtiraz Komisyonuna itirazen şikayette bulunulabilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Tebligatın konusu ve içeriğine dair bilgilerin YAMBİS üzerinde kayıt altına alınarak ilgililerin
erişimine açılması suretiyle bildirim yapılması halinde, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a)
ve (b) bentleri ile 23 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında alınan kararlar hariç, birinci
fıkra hükümleri uygulanmaksızın kaydı takip eden beş iş günü sonunda tebligat yapılmış sayılır.”
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasına “ “bilanço”, ”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ “teminat”, “yapım”, “yıkım” ” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle,” ibaresi “31/12/2022 tarihine (bu tarih dâhil) kadar,” olarak, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan
“on sekiz ay süreyle” ibaresi “31/12/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle” ibaresi “31/12/2021 tarihine (bu tarih
dâhil) kadar” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Bazı iş deneyimlerin değerlendirilmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Özel sektöre gerçekleştirilen ve yapı kullanma izni alınmış
işlerde 16 ncı maddenin beşinci ve sekizinci fıkralarında tarif edilen usule göre hesaplanan tutarın yarısı, işin müteahhidi ile yapılmış noter onaylı sözleşme ve sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri ile doğrulanması kaydıyla yapı yaklaşık maliyetinin en az % 80’i oranındaki kısmını
kusursuz şekilde gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler adına iş deneyimi olarak değerlendirmeye alınır. Bu fıkra hükmü 31/12/2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uygulanır, ancak fıkranın
yürürlük tarihinden sonra yapı ruhsatı alınmış işler için uygulanmaz.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5, EK-7, EK-10 ve EK-11 ekteki
şekilde değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğe; EK-1A, EK-4A, EK-4B ve EK-8A eklenmiştir.
MADDE 21 – Bu Yönetmeliğin;
a) 7 nci maddesi ile ihdas edilen 14/A maddesinin beşinci fıkrası 1/6/2022 tarihinde,
b) 14/A maddesinin diğer fıkraları ile 20 nci maddesi ile ihdas edilen EK-1A, EK-4A,
EK-4B ve EK-8A 1/3/2022 tarihinde,
c) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/3/2019
30702
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
121/9/2019
30895
23/10/2020
31263
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine
bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim
döneminde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri belirten takvimi,
b) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için
öğrencinin yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler
ve benzeri çalışmaların tümünü içine alan kredi sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Azami süre: Bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programı
için bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç altı yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programı için bilimsel
hazırlıkta geçen süre hariç üç yarıyılı, doktora programı için bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç on iki yarıyılı, ders dönemi için tezli yüksek lisans programında dört yarıyılı, doktora
programında dört yarıyılı,
d) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,
e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
etmek üzere enstitü ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayıyla atanan Üniversite kadrosundaki öğretim üyesini,
f) Doktora yeterlik komitesi: Doktora yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere üç yıllığına enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylanan beş kişilik kurulu,
g) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavını,
ğ) Enstitü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitüleri,
h) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı (EABD/EASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan
ana bilim/ana sanat dallarını,
ı) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı (EABDB/EASDB): Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ana bilim/ana sanat dalı başkanını,
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i) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı kurulu (EABDK/EASDK): Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı, başkan yardımcıları ve bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; tek
bilim veya sanat dalı bulunan bir enstitü ana bilim/ana sanat dalında ise enstitü ana bilim/ana
sanat dalı başkanının başkanlığında, o enstitü ana bilim/ana sanat dalındaki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
j) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüde programları bulunan ana bilim dalı/ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
k) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından EK tarafından üç yıllığına
seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
l) EUS: Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
m) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
n) GMAT (Graduate Management Admission Test): Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurularda, Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eş değer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,
o) GRE (Graduate Record Examinations): Doktora ve sanatta yeterlik programlarına
başvurularda, Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eş değer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,
ö) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim yapan öğrencinin tez döneminde tez çalışmasının
niteliğinin birden çok tez danışmanı gerektirdiği durumlarda EABDK/EASDK’nin önerisi ve
EYK’nin onayıyla Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişiyi,
p) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
r) Kredi: EK’nin kararı ve Senatonun onayıyla başka şekilde belirlenmediği takdirde,
bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders
saatinin tamamıyla haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik çalışması karşılığının yarısının toplamıyla bulunan değeri,
s) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
ş) Öğretim üyesi: Üniversitede kadrolu, ilgili alanda doktor öğretim üyesi, doçent ve
profesörleri,
t) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
u) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek
ve öğrenciyi yönlendirmek üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
ü) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
y) Uzaktan öğretim lisansüstü programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı
ile gerçekleştirilen lisansüstü öğretim programını,
z) Uzmanlık alan dersi: Danışman öğretim üyesinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verdiği dersi,
aa) VUS: Veterinerlik Hekimliği Uzmanlık Eğitim Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Lisansüstü eğitim-öğretim programlarının kapsamı
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim programları, tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve
sanatta yeterlik programlarından oluşur.
(2) Yüksek lisans programı; öğrencilerin belirli bilim alanlarında uzmanlaşmaları, doktora düzeyine hazırlanmaları veya özel bilgi ve uygulama yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla
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yapacakları eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yükseköğretim sürecidir. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.
(3) Doktora programı; öğrencilere bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş
ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorumlamak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmak amacıyla yapılan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma
ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yükseköğretim sürecidir.
(4) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve
sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktoraya eş değer bir
yükseköğretim programıdır.
(5) Lisansüstü eğitim programları, EABD/EASD ile aynı adı taşır. Bu ana bilim/ana
sanat dallarının alt dallarına ait programlar enstitüde bilim dalı olarak ifade edilir. Ayrıca EK’nin
teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayıyla enstitüde ana bilim/ana sanat dallarından
farklı adı taşıyan bir lisansüstü eğitim programı da açılabilir.
(6) YÖK kararı üzerine Üniversitede öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan
öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi
ile AKTS miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, yükseköğretim
kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar
YÖK tarafından belirlenir.
Öğretim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Enstitü, YÖK tarafından belirlenip onaylanan dallarda ve düzeylerde
lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, ilgili EABDK/EASDK’nin teklifi, EK’nin önerisi,
Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayıyla yeni programlar da açılabilir.
(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde ana bilim/ana sanat dalı bütünlüğü esas alınır. Ayrıca öğrencilerin değişik alanlarda uzmanlaşmalarına imkân sağlanır.
(3) EABDK/EASDK tarafından önerilen programlar ve değişiklik önerileri EK tarafından onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. Ayrıca EYK, Senatonun onayı
ve YÖK’ün izniyle diğer yükseköğretim kurumları/araştırma merkezleriyle iş birliği yaparak
ortak programlar yürütebilir.
(4) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak
staj ve yaz kursları ya da yaz dönemi düzenlenip açılabilir. Bunların süresi ve şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, EABDK/EASDK’nin
önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans,
doktora ve sanatta yeterlik programları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları,
başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleriyle diğer koşullar Rektörlük tarafından
ilan edilir. İlan her yarıyıl başında verilebilir. Başvuru ve kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına dair işlemler, adayın beyanı esas alınarak yapılır.
Programlara başvuru
MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak adaylarda aranacak şartlar
ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına
sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları
gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına
sahip olmaları gerekir ve girişte ALES şartı aranmaz.
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b) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların yüksek lisans diplomasına
sahip olmaları ve güzel sanatlar fakültelerinin mezunları, konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eş değer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir.
c) Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten
kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler EASDK’nin teklifi ve
EYK’nin kararı ile belirlenir.
ç) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Konservatuar programları
ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının
enstitülerdeki ana sanat dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;
1) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,
2) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
3) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,
başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.
d) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans diplomasına
sahip olmaları veya tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç
en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre
bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları, ALES’ten başvurdukları
programın puan türünden en az 55 standart puan almaları ve ana dilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları gerekir.
e) GRE ya da GMAT sınavında en az ALES puanına eş değer bir puan alanların ALES
puanı yerine bu puanları değerlendirmeye alınır. Ayrıca tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık
fakülteleri mezunlarının Senatoca belirlenen ve en az 50 puandan az olmamak şartıyla aldıkları
TUS, DUS, VUS ve EUS puanları ALES puanı yerine geçer.
f) Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
adaylardan YÖK tarafından diploma denkliği onaylananlar, belirlenen şartları sağlamaları hâlinde lisansüstü eğitime başvurabilirler.
(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru şartları aşağıdaki gibidir:
a) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diplomasına veya YÖK tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca adayların
ilgili enstitü aracılığıyla Üniversitenin Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
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yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavından en az 50 puan almaları gerekir. Bu sınavda başarılı
olan adaylar yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarına kayıt hakkı kazanırlar.
Bu belgeye sahip olamayanlar ise, Türkçe öğrenmek üzere bir yıl izinli sayılırlar. Bu süre içinde
yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavından başarılı olan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans,
doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam etme hakkı kazanırlar. Başarılı olamayan
adaylar ise yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kayıt haklarını kaybederler.
b) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşü
alınarak EYK tarafından karara bağlanır.
c) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler,
ALES puanıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı şartlara tabidir.
ç) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru tarihleri EYK tarafından belirlenir.
(4) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki üniversitelerde tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, klinik uygulaması olmayan programlara müracaatında YÖK’ten alınan tanınma belgesini; klinik uygulaması olan programlara
müracaatında ise YÖK’ten alınan denklik belgesini ibraz etmeleri gerekir.
(5) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans ve yüksek lisans eğitimlerini yurt dışındaki üniversitelerde tamamlayan adaylardan ALES sınav belgesi istenmez. Yabancı uyruklu olup
Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan ise ALES sınav belgesi istenir.
(6) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulündeki diğer hususlarda
Senatonun belirlediği usul ve esaslar uygulanır.
Lisansüstü eğitime giriş sınavları ve başarı değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara müracaat eden öğrenciler için ilanda gösterilen
zaman ve yerde, jüri tarafından yazılı bilim sınavı yapılır. Jüri EABDK/EASDK’nin teklifi ve
EYK’nin kararıyla üç veya beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Jüri EABD/EASD aracılığıyla
sınav evrak ve sonuçlarını en geç üç iş günü içerisinde ilgili enstitüye iletmek zorundadır. İlgili
ALES notunun %50’si ve lisans mezuniyet notunun %50’si alınıp sıralama yapılarak yazılı bilim sınavına ilan edilen kontenjanın dört katı öğrenci çağrılır. Yazılı bilim sınavına katılmayan
veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.
(2) Lisansüstü programlarda başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

(3) Hesaplamalara göre yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte en az 55 puan alan
adaylar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Puanların eşitliği hâlinde sırayla ALES
notu, mezuniyet notu, yabancı dil notu ve yazılı bilim sınavı notu dikkate alınarak sıralama
yapılır.
(4) Hazırlık sınıflarında geçen süreler hariç olmak üzere, en az 10 yarıyıl süreli eğitim
yapan fakültelerden mezun olanlar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yerine lisans
mezuniyet not ortalamasının %20’si dikkate alınır. Bir lisans programından mezun olup yüksek
lisans derecesine sahip olmayan ancak Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlıkları olanların, uzmanlık notu yerine lisans mezuniyet not
ortalamasının %20’si esas alınır.
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(5) İlan edilen kontenjanlar dâhilinde başarılı olan asil aday sayısı kadar yedek aday
belirlenir. Puan sıralamasına göre belirlenen asil ve yedek aday listeleri enstitü tarafından Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen ve nitelikleri aşağıda belirtilen
öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu kapsamda;
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans, doktora ve sanatta
yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar EABDK/EASDK’nin önerisi ve
EYK’nin kararıyla bilimsel hazırlık programına alınabilir.
b) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin alacağı dersler, eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce
EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararıyla belirlenir.
c) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu
süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.
ç) Bilimsel hazırlık programında lisans ve lisansüstü programlardan dersler alınabilir.
Alınan dersler; ilgili lisansüstü programı tamamlamak için belirlenen derslerin yerine geçemez,
kredi ve AKTS yükü yerine sayılamaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programı en az 20, en çok 40
AKTS’den oluşur.
d) Daha önce bilimsel hazırlık programından lisansüstü eğitime yönelik alınmış olan
derslerin intibakları EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla bu Yönetmelikte geçen
ders saydırma/intibak işlemlerine göre yapılır.
e) Bilimsel hazırlık programıyla ilgili derslere devam, sınavlar, notlar, başarı durumu,
ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bu Yönetmeliğe göre yürütülür.
f) Aynı EABD/EASD’de daha önce bilimsel hazırlık programı almış ve başarılı olmuş
bir öğrenciye ikinci kez bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan
öğrenciler, EABD/EASD başkanlığının olumlu görüşü ve EYK’nin onayıyla yükseköğretim
kurumlarının ana bilim/ana sanat dalında açık ve öğrencisi bulunan lisansüstü derslere özel
öğrenci olarak kabul edilebilirler. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci
olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/ana
sanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
(3) Özel öğrenciler, lisansüstü programların giriş sınavlarını başarıp ilgili programlara
kabul edildiklerinde, özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakı, kabul
tarihinden itibaren bir ay içinde başvurmaları hâlinde EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin
onayıyla bu Yönetmelikte geçen ders saydırma/intibak işlemlerine göre yapılır. Ancak muafiyet
verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitiminde alınması gereken derslerin %50’sini geçemez.
(4) Özel öğrenciler bütün derslerini tek bir öğretim elemanından alamazlar.
(5) Özel öğrenci statüsüyle ilgili devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma koşulları,
ders tekrarı ve diğer esaslar bu Yönetmeliğe göre yürütülür.
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(6) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, yazılı başvurması hâlinde aldığı dersleri
ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir. Diploma ve unvan verilmez.
(7) Lisansüstü programlardan özel öğrenci olarak ders almak isteyen adaylar, en geç
akademik takvimin kayıt yenileme ve ders seçimi süresi içerisinde ilgili ana bilim/ana sanat
dalına dilekçe ile müracaat ederler. Adayların özel öğrenciliği, ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla kesinleşir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Üniversitedeki başka bir enstitü ana bilim/ana sanat dalında veya
başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve
aldığı tüm derslerden başarılı olmuş öğrenciler, ilanda belirtilen tarihler arasında başvurmaları
durumunda, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş için enstitünün ilgili lisansüstü programına başvuru koşullarındaki şartlar geçerlidir. Yatay geçiş için
başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, EABDK/EASDK tarafından değerlendirilir.
EABDK/EASDK gerekli görmesi hâlinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı
için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili EABDK/EASDK’nin görüşü alınarak EYK’nin kararıyla kesinleşir.
(2) Öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü
programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, EABDK/EASDK’nin görüşü alınarak EYK
tarafından belirlenir. Öğrenci EABDK/EASDK’nin görüşü doğrultusunda programa intibak
ettirilir ve kendisine danışman atanır. Seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlayan
öğrenciler tez önerisi verebilirler. Ancak teze başlanmış olması durumunda yeni bir tez önerisi
hazırlanarak tez konusu değiştirilir.
(3) Tez teslim süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıl, doktorada iki yarıyıldan daha
az süre kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar.
Lisansüstü programlara kayıt, kayıt yenileme ve diğer hükümler
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan adayların kesin kayıtları ilanda belirtilen takvime göre yapılır.
(2) Kayıt hakkı kazanan adaylar, istenen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt hakkını kazanan adaylardan başvuru sırasında teslim ettiği belgeler
tekrar istenmez. Süresi içinde kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kayıt yaptırmayanların yerine yedekler arasından
sırayla kayıt yapılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat bulunanlarla sahte belge sunanların kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.
(3) Bir programda kayıtlı öğrenci aynı program için yeniden başvuruda bulunamaz.
(4) Öğrenciler, her yarıyıl başında EYK tarafından belirlenen esaslar ve akademik takvimde belirlenen süreler dâhilinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yaptırmayan veya
kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıldaki dersleri alamazlar, seminer, proje, tez önerisi veremezler, yeterlik ve tez çalışması yapamazlar. İlgili yarıyıl için öğrencilik haklarından (askerlik
tecili, öğrenci belgesi, kayıt dondurma ve benzeri) yararlanamazlar. Öğrencinin danışmanı olan
öğretim üyesinin danışmanlığı dondurulur. Kaydın yenilenmediği ilgili yarıyıl, öngörülen azami
öğrenim süresinin hesaplanmasında dikkate alınır. Azami süreyi aşan öğrencilerin Üniversite
ile ilişiği kesilir.
(5) Öğrenci, danışmanının uygun göreceği dersleri seçerek kaydını yenilemek zorundadır.
(6) Danışman tarafından onaylanmamış derslerin ders kaydı yapılmış sayılmaz.
(7) Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılması, danışman tarafından onaylanması zorunludur.
(8) Seminer dersi aşağıdaki şekilde yapılır:
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a) Lisansüstü öğrencilerin seminer dersi, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine
dayanan, yazılı bir metinden oluşan ve sözlü olarak sunulan bir çalışmadır.
b) Öğrenci seminerini, ilgili yarıyılın ders kayıt döneminde kayıt yaptırmak şartıyla,
ilgili yarıyıl eğitim-öğretim ve sınav dönemi içinde verebilir. Seminerin sunulacağı yer ve tarih,
en az yedi gün önce EABD/EASD başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer, dinleyicilere açık
olarak sunulur. Seminer, tez danışmanıyla birlikte en az üç öğretim üyesi veya doktora unvanına
sahip öğretim elemanı ve dinleyicilerin katılımıyla yapılır. Seminer, katılan öğretim elemanlarının salt çoğunluğuyla başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve sonuç katılımcı listesiyle
birlikte üç iş günü içinde EABD/EASD başkanlığı tarafından enstitüye yazılı olarak bildirilir.
Danışman onayından sonra ilgili enstitünün yazım kurallarına göre hazırlanan seminerin bir
nüshası bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.
c) Danışman, yüksek lisans ve doktora programlarının ders dönemlerinde bulunan ve
seminer dersine kayıt yaptıran öğrenci sayılarına bakılmaksızın her yarıyıl ancak bir seminer
dersi açabilir.
(9) Uzmanlık alan dersi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Uzmanlık alan dersi, danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu kredisiz teorik bir derstir.
b) Danışmanlar, Senato tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde haftada en fazla sekiz
saat olacak şekilde uzmanlık alan dersi açarlar. Öğrenci, her yarıyıl kendi danışmanı tarafından
açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersi, EYK tarafından danışmanın atandığı tarihte başlar ve EYK’nin öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin
kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu ders yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam
eder. İkinci danışman bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır. Bu dersi alan öğrencinin durumu her yarıyıl sonunda danışman tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.
c) Danışman, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının ders ve tez dönemlerinde bulunan ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran öğrenci sayılarına bakılmaksızın
her yarıyıl ancak bir uzmanlık alan dersi açabilir.
ç) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumunda olması veya başka bir yükseköğretim kurumuna atanması durumunda, öğrenci uzmanlık alan dersini EABDK/EASDK’nin
önerisi ve EYK’nin onayıyla Üniversitedeki tam zamanlı bir öğretim üyesinden alabilir.
(10) Lisansüstü dersler, danışmanın uygun görmesi hâlinde Üniversite bünyesindeki
ana bilim/ana sanat dallarından ve danışman ile EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin uygun görmesi hâlinde diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.
Öğrenciler alacağı derslerin en az %50’sini kayıtlı olduğu lisansüstü programdan seçmek ve
almak zorundadır. Derslerin değerlendirilmesi bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılır.
(11) İlgili EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK’nin onayıyla Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretinden dolayı bir öğrenciye en fazla iki yarıyıla kadar kayıt dondurma hakkı verilebilir. Bu süre içerisinde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
Bu süre azami süreye dâhil edilmez. Öğrencinin kaydını yenilemesi durumunda
EABDK/EASDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla kendisine yeniden danışman atanır.
(12) İntihal programı raporu; lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, tez
danışmanı tarafından söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı kullanılarak alınır, enstitü
ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi
ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.
Öğretim yılı
MADDE 14 – (1) Bir öğretim yılı, sınav dönemleri hariç, her yarıyıl en az 14 hafta (70
iş günü) olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim Senato tarafından
belirlenir.
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Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler teorik derslere %70, uygulamalara %80'den az olmamak koşuluyla devam etmek zorundadırlar.
(2) Dersi ikinci kez alan öğrencilerde, dersi ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamışlarsa derse devam etme zorunluluğu aranmaz. Öğrenci isterse danışmanının ve EABD/EASD
başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda başarısız olduğu bir seçmeli ders yerine, başka bir
seçmeli ders alabilir. Bu durumda aldığı yeni ders için devam zorunluluğu aranır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme
Sınavlar, değerlendirme ve dersler
MADDE 16 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı, gerekirse bütünleme sınavı yapılır. Ancak lisansüstü programlarda ders dönemlerinin bitiminde, devam koşulunu yerine getirmek şartıyla, tek dersi kalan öğrenciler için yazılı başvurmaları hâlinde her
yarıyıl sonunda tek ders sınavı hakkı verilir. Sınav tarihi EYK tarafından belirlenir.
(2) Öğrencinin başarısı, dönem içi ara sınav notu ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı
notunun birlikte değerlendirilmesiyle tespit edilir. Başarı puanının hesaplanmasında ara sınav
notunun %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60’ı alınır.
(3) Dönem içi ara sınav notu, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak dersi veren öğretim elemanınca belirlenir.
(4) Ders başarı durumunu ifade eden başarı notları, katsayıları ve yüzde karşılıkları aşağıdaki gibidir:

b) Ayrıca katsayıyla bağlantısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (yeterli),
YZ (yetersiz) ve DZ (devamsız) kodlu değerlendirmeler de yapılabilir. YT ve YZ notları, not
ortalamalarına katılmayan ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, dönem projesi ve tez çalışmalarında başarı durumunun gösterilmesi için kullanılır. DZ notu devam koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir ve katsayı değeri F ile aynıdır.
(5) Öğrenciler, danışmanlarının onayıyla akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders
ekleyebilir ve/veya bırakabilirler.
(6) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu ders/dersleri tekrar almak zorundadırlar. Ayrıca genel ağırlıklı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, başarmış oldukları dersleri de tekrarlayabilir ve/veya yeni dersler alabilirler.
(7) Ara sınavlarından herhangi birine, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli
mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için EYK kararıyla mazeret sınavı açılır. Mazeret
sınavına girmek isteyen öğrenciler, o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihini takip eden
beş iş günü içinde, mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçeyle enstitüye başvurmak
zorundadırlar.
(8) Sınavı yapan öğretim elemanı, sınav sonuçlarını ara sınavlar için on beş gün, yarıyıl
sonu ve bütünleme sınavları için yedi gün içerisinde enstitü not sistemine girmek zorundadır.
Sınav evrakları, ödev dosyaları ve sınav tutanağının bir nüshası notların sisteme girildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle dersi veren öğretim elemanı tarafından saklanır.
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(9) Bir öğrenci, bir akademik yarıyılda bir öğretim elemanından en çok iki ders alabilir.
(10) Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve danışmanlıklar hariç, tezli yüksek lisans ve
doktora programlarında, akademik unvanı profesör ve doçent olan öğretim elemanları bir yarıyılda en çok üç, akademik unvanı doktor öğretim üyesi ve doktoralı olan öğretim elemanları
ise bir yarıyılda en çok iki ders açabilirler. Tezli ikinci öğretim yüksek lisans programlarında,
tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans programlarında ve tezsiz uzaktan öğretim yüksek lisans
programlarında bir öğretim üyesi bir yarıyılda aynı lisansüstü program içinde en fazla bir ders,
farklı lisansüstü programlarda ise toplamda en fazla iki ders açabilir.
(11) Enstitüde, ilgili EABDK/EASDK’nin teklifi, EK’nin önerisi, Senatonun onayıyla
yeni dersler açılabilir ve açılmış olan dersler değiştirilebilir veya kaldırılabilir.
(12) Enstitüde açılmış olan derslerin ders sorumluları, her yarıyıl başlamadan önce ilgili
EABDK/EASDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla değiştirilebilir.
(13) Enstitü ana bilim/ana sanat dallarında aynı adı taşıyan dersler bulunabilir. Bu derslerden birini alan öğrenciler, kodları farklı da olsa başka birini alamazlar. Almış olurlarsa ders
tekrarı yapmış sayılırlar.
(14) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az
bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.
Not ortalaması ve başarı denetimi
MADDE 17 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu, yarıyıl ağırlıklı not
ortalaması (ANO) ve genel ağırlıklı not ortalamasıyla (GANO) belirlenir. Bu amaçla kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS değeriyle o dersten alınan notun katsayısı
çarpılır. Bulunan değerler toplamının, bu derslerin toplam AKTS’sine bölünmesiyle bir not ortalaması elde edilir. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa ANO, öğrencinin
kayıtlı olduğu programa devam ettiği süre içinde alınan tüm dersler için yapılırsa GANO bulunur. GANO hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması hâlinde bu dersten alınan en son not,
bir ders yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin notu geçerli olur.
Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
Ders saydırma
MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin her yarıyılın ders kayıt haftası içinde olması kaydıyla
enstitüye kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından, özel öğrenci
statüsünde veya bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik aldığı ve başarılı
olduğu derslerden kayıt yaptırdığı programa ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme
talepleri EABDK/EASDK’nin teklifiyle EYK tarafından karara bağlanır. Yatay geçişler hariç,
öğrencilerin aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler
ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Bu dersler harf notu belirlenerek
intibak ettirilir. Ders saydırmaya ilişkin diğer esaslar EYK’nin kararıyla belirlenir.
(2) Herhangi bir lisansüstü programı tamamlamada kullanılan kredili dersler, başka bir
lisansüstü programa transfer edilemez.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) Sınavlara itiraz, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yazılı olarak maddi hata dilekçesi hazırlanarak enstitüye yapılır. Sınav sonuçlarında maddi
hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca üç
iş günü içerisinde değerlendirilir. Öğretim elemanının not değişikliğiyle ilgili raporu EYK tarafından incelenerek on iş günü içerisinde karara bağlanır.
İlişik kesme ve kayıt silme
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara devam eden öğrencilerin aşağıdaki durumlarda enstitüyle ilişiği kesilir:
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a) Öğrencinin ilişiğinin kesilmesi için yazılı olarak başvurması.
b) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.
c) Öğrencinin bu Yönetmelikte belirtilen azami süreyi aşması.
(2) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle lisansüstü programlara kayıt hakkı
kazanmış olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil
tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olan öğrenciler
öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.
Danışmanlık
MADDE 21 – (1) Danışman atanması ve danışmanlık görevinin yürütülmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Danışman, yüksek lisans programlarında en geç birinci yarıyılın sonuna, doktora/sanatta yeterlik programında ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Danışman; EYK tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrenciler
için tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açar.
b) Danışman, EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Danışman atanıncaya kadar EABD/EASD başkanı danışmanlık görevini yürütür. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden çok
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
c) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri ana bilim dalları hariç doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış
en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
ç) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü 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 düşecek şekilde belirlenir. Ancak YÖK ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar
için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir. Bir öğrenciye tez için birden çok danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip
sayılır.
d) Üniversite ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyeleri
başlamış olan danışmanlıklarına isterlerse süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilirler.
e) Danışmanın altı aydan fazla yurt içinde/dışında görevlendirilmesi, sağlık raporuyla
belgelendirilmek koşuluyla tez yönetmeye engel olacak bir sağlık sorununun ortaya çıkması,
askere gitmesi, herhangi bir nedenle Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi ve ayrıca öğrenci veya
danışmanın gerekçeli talebi durumunda EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK’nin onayıyla
öğrencinin danışmanı değiştirilebilir.
f) Danışman, öğrencisinin derslerini ve tezini denetlemek ve enstitüyle ilgili her türlü
resmî işlemlerini zamanında yapmak zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediğinin tespit edildiği durumlarda, EABDK/EASDK’nin teklifi ve EYK’nin kararıyla danışman değişikliği yapılabilir.

5 Ağustos 2021 – Sayı : 31559

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 113

g) İki dönem üst üste kaydını yenilemeyen veya kayıt yaptırdığı hâlde devam etmeyen
öğrencinin danışmanlığı aktiften pasife çevrilir ve bu öğrenciler EABD/EASD havuzunda toplanır. Havuza alınan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
ğ) Yeni danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD başkanı yürütür. Bu danışmanlık pasif olup danışmanlık sayısına dâhil edilmez.
h) Bu Yönetmelikte belirtilen azami süreyi aşmayan pasif durumdaki öğrencinin kaydını
yenilemesi hâlinde EABDK/EASDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla kendisine yeniden danışman atanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından; ana sanat dalı programlarında uygulama çalışması (sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri) ve diğer faaliyetlerden oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması/uygulama çalışması olmak üzere toplam en
az 120 AKTS’den oluşur.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK
onayı ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden en çok iki ders seçilebilir.
(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak da yürütülebilir. İkinci öğretim tezli yüksek lisans programına öğrenci alımı ile ilgili şartlar tezli yüksek
lisans programı ile aynıdır.
Süre
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Tezli yüksek lisans programında ders dönemi en az iki yarıyıldır. Ancak enstitüye
kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından, özel öğrenci olarak,
bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik ders alan veya yatay geçiş yoluyla
gelen öğrenciler, seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamak koşuluyla tez önerisi
verebilirler.
(4) Bir yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden (YT),
(D) veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2,50 GANO elde etmesi gerekir.
(5) Ders döneminin başarı ile tamamlanması durumunda tez konusu öğrenci ve danışmanı tarafından birlikte belirlenir. İlgili enstitünün tez yazım kurallarına göre hazırlanan tez
önerisi, danışman onayından sonra enstitüye önerilmek üzere EABD/EASD başkanlığına teslim
edilir. Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu, tez önerisi olarak EABD/EASD
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başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir ve EYK’nin onayıyla kesinleşir. Tez konusunun değiştirilmesi için de aynı yol izlenir. Tez önerisi kabul edilen öğrenciler, EYK’nin onay tarihinden itibaren tez çalışmasına kayıt yaptırırlar.
(6) Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programından mezun olabilmesi için dersler, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından; ana sanat dalı programlarında uygulama
çalışması (sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri) ve diğer faaliyetlerden olmak üzere
toplam en az 120 AKTS’yi tamamlaması zorunludur.
Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Öğrenci tezini tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi
ve EYK onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin
üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yedek üyelerden en az
biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak zorundadır. Jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye durumunu sınavdan önce ilgili enstitüye yazılı olarak bildirir.
(3) Yüksek lisans tezinin savunmaya alınabilmesi için öğrencinin tez konusu veya alanı
ile ilgili olmak koşuluyla en az bir adet ulusal veya uluslararası bilimsel makalesinin yayımlanması veya yayına kabul edilmesi; ulusal veya uluslararası bir kitap bölümünün yayımlanması
veya yayına kabul edilmesi; ulusal veya uluslararası kongre, sempozyum veya bilimsel toplantılarda sözlü veya poster bildirisinin sunulması veya sunuma kabul edilmiş olması gerekir.
Öğrencinin bu şartlardan en az birini yerine getirmesi, yüksek lisans tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.
(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, asil ve yedek jüri üye sayısından bir fazla nüsha tezi tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden
yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin EYK’nin onayından itibaren en erken on gün ve en
geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri sınavdan önce
ayrıntılı olarak kişisel tez değerlendirme raporu hazırlarlar. 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 olarak gerçekleştirilir.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar ve kişisel tez değerlendirme raporları, EABD/EASD
başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) Tez savunmasından sonra düzeltme verilen tezlerde ise öğrenci tezini düzeltme ile
birlikte tamamlayarak danışmanına sunar. Tez danışmanı, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin
görüşü ile birlikte tezi ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder. EYK kararı ile söz konusu tez ve teze ilişkin intihal yazılım program raporu jüri üyelerine gönderilir. Enstitünün jüriye gönderdiği rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.
(8) Tez çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu üç aylık süre azami süreye dahil edilmez.
Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.
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(9) Tez savunma sınavına hastalık, doğum, doğal afet, yurt dışı resmi görevlendirme
ve benzeri nedenlerle katılmayan öğrenci, öngörülen azami süre de dikkate alınarak mazeretini
gösterir bir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde ilgili
enstitüye başvurur. Hastalık ve doğumların sağlık raporu ile doğal afetler ve benzeri durumların
ise yerel mülki idari amirinin gerekçeli resmî yazısı ile belgelendirilmesi ve bunların EYK tarafından karara bağlanması gerekir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilebilmesi için sağlık raporunun üniversite sağlık kurumlarından veya resmî/özel yataklı diğer sağlık
kurumlarından alınmış olması gerekir. EYK tarafından mazereti uygun görülen öğrenciye ve
jüri üyelerine ilgili enstitü tarafından en geç bir ay içinde yeniden sınav tarihi ve yeri bildirilir
ve öğrenci savunmaya girebilir. Aksi durumda ise öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(11) Başarıyla sonuçlanan tez, öğrencinin onayı da alınarak enstitünün internet sayfasında çevrim içi olarak yayımlanır. İzin verilmediği takdirde yayım işi üç yıla kadar ertelenir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,
yüksek lisans tezinin en az üç adet ciltlenmiş kopyasını ve CD kaydını, YÖK Tez Merkezi için
gerekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim
eden ve tezi EYK tarafından kabul edilen yüksek lisans öğrencisi tezli yüksek lisans diploması
almaya hak kazanır. EYK talep hâlinde teslim süresini en çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.
(2) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir.
(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ana
bilim/ana sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e
gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda
daha fazla bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim programı ve uzaktan öğretim programı şeklinde yürütülebilir. Uzaktan öğretim programları Senato tarafından belirlenen usul ve
esaslara göre yürütülür.
(4) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda enstitüye yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup (YT) veya (YZ) olarak değerlendirilir.
(5) EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararıyla tezsiz yüksek lisans programının
sonunda yeterlik sınavı yapılabilir.
(6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
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(7) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere bu Yönetmelikte geçen danışman atanması
ve danışmanlık görevinin yürütülmesinde belirtilen esaslara göre bir öğretim üyesi atanır.
Süre
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı
tüm derslerden ve dönem projesinden (YT), D veya bunun üzerinde bir not alması ve en az
2,50 GANO elde etmesi gerekir. Dönem projesi en erken ikinci yarıyılın başında başlar ve azami sürenin sonuna kadar devam edebilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve yüksek lisans çalışmasıyla ilgili konularda bilgi düzeyinin ölçülmesidir.
(2) Yeterlik sınavı, derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamış öğrencilere,
EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla seçilen jüri tarafından uygulanabilir.
(3) Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan
öğretim üyesi olmak üzere üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden en az biri başka
bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak zorundadır.
(4) Sınav, öğrencinin derslerinde ve ilgili enstitünün yazım kurallarına göre hazırlanmış
olan dönem projesinde başarılı olmasından sonra en geç üç ay içinde sözlü olarak yapılır. Jürinin kararı salt çoğunlukla alınır, EABD/EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde
bir tutanakla enstitüye bildirilir ve EYK’nin kararıyla kesinleşir.
(5) Başarısız olunması hâlinde, üç ay içerisinde yeterlik sınavı tekrarlanır. Bu sınavda
da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(6) Yeterlik sınavına katılmayan öğrenci üç ay içerisinde sınava alınır. Girmemesi veya
başarısız olması hâlinde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve gerekirse yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciye EYK kararından sonra tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
EYK’nin karar tarihi, öğrencinin mezun olduğu tarihtir. Öğrenciye talebi hâlinde enstitü tarafından geçici mezuniyet belgesi verilebilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ana
bilim/ana sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş
yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer/seminerler, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması; ana sanat dalı programlarında uygulama çalışması (sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri) ve diğer faaliyetlerden olmak üzere toplam en az 240 AKTS’den oluşur.
(3) Doktora/sanatta yeterlik programlarında EABD/EASD başkanlığının önerisi ve
EYK onayı ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için en çok iki ders seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(4) Doktora/sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diploması ve 50 puandan az olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenecek
TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünden 55 puana sahip olmaları, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner
fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünden 55 puana sahip
olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS 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. Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, temel
tıp puanı, DUS, VUS, EUS puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek
lisans not ortalaması ve yazılı bilim sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye
ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu,
neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standartlar sınavlar ve
benzeri) Senato tarafından belirlenir.
(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, aday ana dili dışında
YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen yabancı
dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası
bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması zorunlu olup bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Temel tıp puanının DUS, VUS ve EUS puanının veya
ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı
Senato tarafından belirlenir.
(7) Adayların yerleşmeye esas puanlarının eşitliği hâlinde, sırasıyla ALES notu, lisans
veya yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil notu ve bilim sınavı notu dikkate alınarak sıralama yapılır.
Süre
MADDE 31 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.
(2) Doktora/sanatta yeterlik programında, bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden (YT), C veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 3,00 GANO elde etmesi gerekir.
(3) Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre
içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az
GANO’yu sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Kredili derslerini ve seminer/seminerlerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki
yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(5) Enstitüye kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından,
özel öğrenci olarak bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik ders alan veya
yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler, seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamladıkları
takdirde yeterlik sınavına girmek için başvurabilirler.
Yeterlik sınavı
MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
(2) Yeterlik sınavı altı ay arayla yılda iki defa olmak üzere nisan-mayıs ve ekim-kasım
ayları içinde yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz. Yeterlik sınavı tarihleri EYK tarafından belirlenir. Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavları, EABD/EASD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından
onaylanan beş kişilik doktora/sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi bir başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman
dâhil beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak zorundadır. Jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye, durumunu sınavdan önce ilgili enstitüye yazılı olarak bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan Üniversite içi jüri üyesinin yerine Üniversite içi yedek jüri üyesi,
Üniversite dışı jüri üyesinin yerine ise Üniversite dışı yedek jüri üyesi katılır ve sınav yürütülür.
Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler sınav sürecine müdahil olamazlar.
(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınav
aşamalarında her bir jüri üyesi, sınavda sorduğu sorulara göre öğrencinin başarı notunu 100
tam puan üzerinden değerlendirir. Öğrencinin yeterlik sınavında başarılı sayılması için yazılı
ve sözlü sınav aşamalarından en az 75 puan alması gereklidir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrencinin jüri üyelerinden aldığı notlar ayrı ayrı dikkate alınır ve sınav jürisi öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar,
EABD/EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir ve EYK’nin onayıyla kesinleşir. Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek
şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek
dersleri başarmak zorundadır.
(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora/sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.
Tez izleme komitesi
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD/EASD
başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. TİK
üyelerinde aynı usulle değişiklik yapılabilir.
(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EABD/EASD
içinden ve dışından birer öğretim üyesi yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda
ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.
Tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi
MADDE 34 – (1) Doktora/sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en
geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan ve
tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tez önerisini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan
en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
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(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul edileceğine, düzeltme verileceğine
veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD/EASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek
isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, biri ocak-haziran ve biri de temmuz-aralık
ayları arasında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, komite üyelerine toplantı tarihinden en az bir ay önce yazılı rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti
ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve en geç üç iş günü içerisinde EABD/EASD
başkanlığı aracılığıyla enstitüye bir tutanakla teslim edilir. Komite tarafından üst üste iki kez
veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya tez izleme komitesi raporlarını teslim etmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Bu durumda üçüncü fıkrada
belirtilen yol izlenir. Mazereti kabul edilen öğrenci için yeni bir tez önerisi savunma tarihi
EABD/EASD’nin teklifi ve EYK’nin onayı ile belirlenerek öğrenci tez önerisi savunma sınavına alınır.
(6) Üniversite dışından atanan TİK üyesi, TİK toplantısına katılamayacağı durumlarda
uzaktan erişim teknolojileri yoluyla TİK toplantısına katılabilir. Bu durumda toplantı tutanağı
ıslak imzalı olarak posta/e-posta yoluyla ilgili öğrencinin danışmanına iletilir, danışman da
ilgili enstitüye toplantı tutanağını teslim eder.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 35 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, tez yazım kurallarına uygun olarak yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
(3) Doktora tezinin savunmaya alınabilmesi için Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine
kayıtlı bir öğrencinin doktora tez konusu veya alanı ile ilgili en az bir adet makaleyi SCI, SCIEXP, alan indeksleri, diğer uluslararası indeksler veya TR Dizin tarafından taranan bir dergide
yayımlatmış veya DOI numarası/kabul yazısı almış olması; Sosyal Bilimler Enstitüsüne kayıtlı
bir öğrencinin doktora tez konusu veya alanı ile ilgili en az bir adet makaleyi diğer uluslararası
indeksler veya TR Dizin tarafından taranan bir dergide yayımlatmış veya DOI numarası/kabul
yazısı almış olması veya en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından
birini/birkaçını yerine getirmesi, doktora/sanatta yeterlik tez savunma jürisinin kurulması için
zorunludur.
(4) Doktora/sanatta yeterlik tez jürisi, danışman ve EABD/EASD başkanlığının önerisi
ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri
ve en az ikisi bir başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dâhil beş asil ve iki
yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak zorundadır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir. Jüriye mazereti nedeniyle katılmayacak olan üye, durumunu sınavdan önce ilgili
enstitüye yazılı olarak bildirir. Yerine yedek üyelerinden birisi görevlendirilir.
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin EYK’nin onayından itibaren en erken on gün, en geç
bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri sınavdan önce ayrıntılı
olarak kişisel tez değerlendirme raporu hazırlarlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ve kişisel tez değerlendirme raporları, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(7) Öğrenci doktora/sanatta yeterlik tezinin savunmasından önce tezini tamamlayarak
danışmanına sunar. Tez savunmasından sonra düzeltme verilen tezlerde ise öğrenci tezini düzeltme ile birlikte tamamlayarak danışmanına sunar. Tez danışmanı, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu
EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder. EYK kararı ile söz konusu tez ve
teze ilişkin intihal yazılım program raporu jüri üyelerine gönderilir. Enstitünün jüriye gönderdiği rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere tez EYK’ye gönderilir.
(8) Tez savunma sınavına hastalık, doğum, doğal afet, yurt dışı resmî görevlendirme
ve benzeri nedenlerle katılmayan öğrenci, öngörülen azami süre de dikkate alınarak mazeretini
gösterir bir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde ilgili
enstitüye başvurur. Hastalık ve doğumların sağlık raporu ile doğal afetler ve benzeri durumların
ise yerel mülki idari amirinin gerekçeli resmî yazısı ile belgelendirilmesi ve bunların EYK tarafından karara bağlanması gerekir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilebilmesi için sağlık raporunun üniversite sağlık kurumlarından veya resmî/özel yataklı diğer sağlık
kurumlarından alınmış olması gerekir. EYK tarafından mazereti uygun görülen öğrenciye ve
jüri üyelerine ilgili enstitü tarafından en geç bir ay içinde yeniden sınav tarihi ve yeri bildirilir
ve öğrenci savunmaya girebilir. Aksi durumda ise öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Başarıyla sonuçlanan tez, öğrencinin onayı da alınarak enstitünün internet sayfasında
çevrim içi olarak yayımlanabilir. İzin verilmediği takdirde yayım işi üç yıla kadar ertelenir.
Doktora diploması
MADDE 36 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla doktora tezinin en az üç adet ciltlenmiş kopyasını ve CD kaydını, YÖK Tez Merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Doktora/sanatta yeterlik diploması üzerinde EABD/EASD’deki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora/sanatta yeterlik tezinin bir kopyası, elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş
değeri bir yükseköğretim programıdır.
(2) Sanatta yeterlik programı toplam yirmi bir krediden ve bir öğretim dönemi toplam
60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplam en az 240 AKTS’den oluşur.
Süre
MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.
(2) Sanatta yeterlik ders dönemi, intibak durumu hariç olmak üzere, iki yarıyıldan az
olamaz.
(3) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla
tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve uygulamalarını
başarıyla tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
(4) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan; ancak tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmalarını azami on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan
öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
Danışman atanması ve görevi
MADDE 39 – (1) EASD veya sanat dalı başkanlığı ilk yarıyılın başında öğrencilerin
tercihlerini ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak her öğrenci için bir danışman
belirler ve enstitüye yazıyla önerir. Danışman önerisi EYK kararıyla kesinleşir. Sanatta yeterlik
programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, danışmanın başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Danışman, öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili dalda doktora yapmış öğretim görevlileri arasından da seçilebilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi veya doktora
yapmış öğretim görevlisi bulunmaması hâlinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK
tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak
ikinci danışman, doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip Üniversite kadrosu dışından kişilerden de olabilir.
(2) Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri ve uygulamayı belirlemek,
öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını yönetmek ve yönlendirmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmak ile
yükümlüdür.
(3) Ana sanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri
EYK kararı ile kesinleşir.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 40 – (1) Öğrencinin, sanatta yeterlik programına kayıt olduğu tarihten sonra
olmak üzere, isminin olduğu bireysel ve karma sergi, proje, resital, konser, temsil, bireysel ve
karma sanatsal etkinliğe katılmış olması, en az bir bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya ulusal/uluslararası sempozyumlarda sözlü sunum ya da tam metin olarak yayımlanmış en az bir bildirisinin olması sanatta
yeterlik tez savunmasına girme şartı olarak aranır.
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(2) Sanatta yeterlik programında çalışmasını tamamlayan ve birinci fıkradaki şartı sağlayan öğrenci, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni,
enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve danışmanına teslim
eder. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte ve teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu EASD aracılığıyla enstitüye teslim eder. EYK kararı ile söz konusu
tez ve teze ilişkin intihal yazılım program raporu jüri üyelerine gönderilir. Enstitünün jüriye
gönderdiği rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.
(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile
atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur.
(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararında belirtilen tarihte
toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Savunma sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilir.
(5) Savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini
gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması hâlinde ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile en geç bir ay içinde yapılmak
üzere yeniden sınav hakkı verilir.
(6) Savunma sınavının 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. Bu karar, ana sanat dalı başkanlığınca savunma
sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin, en geç altı
ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını enstitüye teslim etmesi ve aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu
amaçla birinci savunma sınavında takip edilen süreç yeniden uygulanır.
(8) Sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 41 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin en az üç adet ciltlenmiş kopyasını ve CD kaydını, YÖK Tez
Merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, sanatta yeterlik diploması
almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
teslim edildiği tarihtir.
(3) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlaması
kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma
verilir.
(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Öğrenci değişimi
MADDE 42 – (1) Yurt dışındaki ve yurt içindeki öğrenci değişimi ve ders almayla ilgili
olarak Üniversiteyle yurt içindeki ve yurt dışındaki başka bir üniversite/enstitü arasında yapılan
Avrupa Birliği, Socrates-Erasmus, Farabi, Mevlana ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci
değişimi programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere/enstitülere bir
veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için
kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Tez döneminde alınan dersler de not dökümüne eklenir. Bu derslerin
seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak EABDK/EASDK’nin teklifi ve EYK’nin
onayıyla kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS’ye göre değerlendirilir. Aynı değişim
kapsamında, diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır, kendilerine aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.
Disiplin
MADDE 43 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Diğer hükümler
MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(2) Öğrenci, otomasyon sisteminden yapılan bildirimleri takip etmek zorundadır.
(3) İkinci öğretim tezli yüksek lisans programında, tezsiz yüksek lisans programında,
tezsiz uzaktan öğretim yüksek lisans programında dersler hafta sonunda veya hafta içi
17.00’den sonra yapılır.
(4) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü
eğitim öğrencilerine talepleri hâlinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen
bu ek süreler azami süreden sayılmaz.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK, Senato ve EYK kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 3/12/2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İstisna
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası 2021-2022 eğitim-öğretim
yılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/12/2018 tarihli ve 30614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (o) ve (ff) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“o) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
atanan, Üniversite içinden veya dışından doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veterinerlikte uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık eğitimi derecesine sahip kişileri,”
“ff) Yarıyıl: Ders aşamasında güz veya bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sınav günleri
hariç en az on dört haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri için her
akademik yıl Senato tarafından belirlenen eğitim-öğretim süresini; tez veya dönem projesi aşamasında ise bir yarıyılın başlangıcından diğer yarıyılın başlangıcına kadar geçen süreyi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü 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 düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d), (f) ve
(h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“c) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için;
1) Adayların ilan edilen puan türünden, ALES’ten en az 55 puan veya bu puan türlerinde
ALES taban puanına karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puanı almış olmaları gerekir. Ancak konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
2) Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Bu adayların mezun olduğu lisansüstü programa girişteki
puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı 70 olarak kabul edilir ve ilgili
programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta
yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir ve ilan edilen puan, puan türüne
bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.
ç) Doktora programlarına;
1) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan, başvurduğu programın ilan
edilen puan türünden ALES’ten en az 55 puan alanlar veya bu puan türlerinde ALES taban
puanına karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan
alanlar başvurabilir.
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2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylardan, başvurduğu programın ilan edilen puan
türünden ALES’ten en az 80 puan veya bu puan türlerinde ALES taban puanına karşılıkları
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan alanlar ve lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olanlar (100 lük sistemdeki mezuniyet not ortalamalarının dönüştürülmesinde Yüksek Öğretim Kurulu 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu kullanılır) başvurabilir.
3) Doktora programlarına tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakültelerinin hazırlık
sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya yüksek lisans diplomasına sahip
veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık
yetkisine sahip olan adaylar ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puanı
olanlar, başvurabilir.
4) Temel Tıp Bilimleri alanında doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) temel tıp bilimleri puanının 0,7 ile klinik
tıp bilimleri puanının ise 0,3 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilen TUS temel tıp puanının en az 50 veya ALES sayısal puanının en az 55 veya bu puan türünde ALES taban puanına
karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan almış olması
gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise ALES sayısal puan türünden en az 55 veya bu
puan türünde ALES taban puanına karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan almış olanlar başvurabilir.
5) Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık derecelerine sahip olanların doktora programlarına
başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların mezun olduğu lisansüstü programa girişteki
puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı 70 olarak kabul edilir ve bu
husus ilgili programın ilan şartlarında duyurulur. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü
veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir ve ilan
edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.
d) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ve diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların
ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olanlar, Yüksek lisans derecesiyle sanatta
yeterlik programına başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının, lisans derecesiyle
sanatta yeterlik programına başvuranların ise lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden
en az 3 veya muadili bir puan olması (100 lük sistemdeki mezuniyet not ortalamalarının dönüştürülmesinde “Yüksek Öğretim Kurulu 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu kullanılır) gerekir.”
“f) Doktora/sanatta yeterlik programlarına müracaat eden adayların anadilleri dışında
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.”
“h) Tezli yüksek lisans programlarına; ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve
mülakat/yetenek sınavından alınan puan esas alınarak öğrenci kabul edilir. Ancak konservatuvar
programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden
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programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı
aranmaz. Bu anabilim dallarına lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat/yetenek sınavından
alınan puan esas alınarak öğrenci kabul edilir.”
“(3) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki
öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi
hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla,
a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,
b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizm/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,
başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda, yüksek lisans, doktora ya da
sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitünün onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (e)
ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Tezli yüksek lisans programına ilişkin şartlar şunlardır:
1) Öğrenci kabulünde adayların mülakat/yetenek sınavına girebilmeleri için adayın
ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılır
ve belirlenen kontenjanın 4 katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanının hesaplanmasında;
lisans mezuniyet not ortalaması, ALES puanı ve mülakat/yetenek puanı değerlendirilir. Giriş
başarı puanı; adayın ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve mülakat/yetenek sınavından aldığı puanın %20’si toplanarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılabilmesi için hesaplanan giriş başarı puanının 100 puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir.
2) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Mülakat/yetenek sınavı için adayın lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır ve kontenjanın 4 katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanı;
adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat/yetenek sınavından aldığı puanın
%50’si toplanarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan bu puanın 100 puan
üzerinden en az 65 puan olması gerekir.”
“c) Doktora programlarında mülakat/yetenek sınavı için adayların ALES veya TUS temel puanının %60’ı, lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi
ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama
yapılır ve kontenjanın 4 katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanı; ALES veya TUS temel
puanının %50’si, lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile
başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve mülakat/yetenek
puanının %20’si toplamı alınarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan giriş
puanının 100 puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir.

5 Ağustos 2021 – Sayı : 31559

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 127

ç) Sanatta yeterlik programlarına ilişkin şartlar şunlardır:
1) Mülakat/yetenek sınavı için adayların ALES puanının %60’ı, lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılır ve kontenjanın 4 katı kadar aday
ilan edilir. Giriş başarı puanı; ALES sözel puanı sonucunun %50’si, lisans derecesiyle başvuran
adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet
not ortalamasının %30’u ve mülakat/yetenek sınavında alınan puanın %20’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan bu puanın 100 puan üzerinden
65 puan olması gerekir.
2) Güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanlar için ALES puanı aranmaz. Mülakat/yetenek sınavı için lisans
derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise
yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır ve kontenjanın 4 katı kadar öğrenci ilan edilir. Giriş başarı puanı; lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek
lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve
mülakat/yetenek sınavında alınan puanın %50’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan bu puanın 100 puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir.”
“e) Enstitü Yönetim Kurulu, adayları giriş başarı puanlarına göre sıralayarak ilân edilen
kontenjan kadar asıl aday ve bu kontenjanın iki katı kadar yedek adayı belirler, sonuçlar Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Aynı puanı alan adaylar sıralanırken; öncelikle ALES puanı istenen programlar için ALES puanı, yine puan eşitliği varsa lisans derecesi
ile başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalaması, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için
yüksek lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır. Tezsiz yüksek lisans
programları hariç ALES puanı istenmeyen programlarda ise lisans derecesi ile başvuranlar için
lisans mezuniyet not ortalaması, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır yine puan eşitliği halinde adayın
mülakat/yetenek sınav puanı esas alınarak sıralama yapılır.
f) Çalışma güçlerinin en az %40’ından yoksun olduklarını sağlık kurulu raporuyla belgelendiren engelli adaylar başvuru şartlarını taşımaları halinde kontenjan sayısının 4 katı olarak
belirlenen mülakat/yetenek sınavına girecek aday sayısına dahil edilmeden doğrudan sınava
girerler. Mülakat/yetenek sınavından en az 50 puan alan ve yüksek lisans ve doktora/sanatta
yeterlik için asgari giriş başarı puanını sağlayan söz konusu engelli adaylar, ilanda engelli adaylar için belirtilen kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Öğrenci kayıt işlemleri, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye vererek kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Kayıtlar şahsen veya elektronik ortamda yapılabilir. Kesin kayıt işlemlerinde, başvuruda istenen belgelerden Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS)’nden erişilemeyen belgelerin asılları veya mezun olduğu yükseköğretim kurum veya noter onaylı örneklerinin sunulmaması durumunda kesin kayıt yapılmaz.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç öğretim
üyelerinin doktora programlarında danışmanlık yapabilmesi için bir yüksek lisans tezini birinci
danışmanı olarak başarı ile tamamlamış olması ve en az dört yarıyıl lisans ya da iki yarıyıl tezli
yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir. Bu kriterlere ilave olarak doktora öğrencisi için atanacak danışmana ilişkin Senato ayrıca ek kriterler de getirebilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Bütünleme sınav hakkı, ilgili yarıyıl veya yılda alınan ders veya derslerden genel
sınava girme hakkı elde edilen ancak, genel sınavlarda başarısız olunan dersler ile genel sınava
girme koşulu yerine getirildiği halde sınavına girilemeyen dersler için kullanılabilir. Bütünleme
sınav notu, genel sınav notu yerine kullanılır.”
“(7) Ara/genel/bütünleme sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili birimler tarafından hazırlanan programdaki gün, saat ve yerde yapılır. Sonuçlar ara sınav tarihinden itibaren iki hafta, genel/bütünleme sınavlarından itibaren bir hafta içinde ilan edilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ceza süresi öğrenim süresinden
sayılır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Saydırılan dersler, daha önceki yükseköğretim kurumlarındaki adı, yüzlük sistem
notu ve AKTS değeri (AKTS değeri ondalıklı ise bir üst tam sayıya yuvarlanır) transfer kodu
ile kabul edilir. Harfli not sistemindeki notların yüzlük sisteme göre en küçük karşılıkları alınarak not dönüşümleri yapılır. AKTS karşılıkları olmaması durumunda ise anabilim/anasanat
dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – (1) Öğrencinin başarısız olduğu dersleri açıldığı dönemde alıp başarması gerekir ve transkripte başarısız olduğu döneminde sayılır. Başarısız olunan dersin tekrar
alınması durumunda devam şartı aranmaz. Devamsızlık nedeniyle başarısız olma durumunda
devam şartı aranır. Ancak öğrenci, tekrara kaldığı seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli dersi,
zorunlu dersin (Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersi hariç) yerine ise varsa zorunlu ders paketinde diğer dersi, danışman onayı ile başarısız olduğu dönemde alabilir. Başarısız olunan dersin yerine yeni alınan bu ders için de devam şartı aranır. Uygulamalı derslerden
başarısız olması durumunda ise öğrenci, devam şartını yerine getirmiş olsa dahi, dersi tekrar
aldığında devam şartı aranır. Ayrıca ders tekrarı bulunan yüksek lisans programı öğrencileri
36 ncı maddenin üçüncü fıkrası, doktora programı öğrencileri 47 nci maddenin ikinci fıkrası
kapsamında danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulunun onayı ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile başarısız olunan zorunlu dersin yerine benzer içerikte bir dersi; seçmeli dersin
yerine ise başka bir dersi dönem gözetilmeksizin farklı bir yükseköğretim kurumundan alabilirler.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Öğrencinin seminer dersini aldığı dönemde, öğrencinin talep etmesi ve ulusal veya
uluslararası konferans, sempozyum veya kongrelerde öğrencinin sözlü olarak sunduğu (bireysel
veya danışmanıyla birlikte hazırladığı) bildiriye ilişkin katılım belgesi, etkinlik programı ve
bildiri kitabında yayımlanan tam metnin veya özetinin danışmanın onayıyla birlikte Enstitüye
teslim edilmesi halinde seminer dersinden başarılı sayılır.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır.
Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Dönem projesi ikinci ve üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir.
Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır. Dönem
projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde
hazırlayıp danışmanına teslim eder. Dönem projesi, danışman tarafından başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir. Danışman kararını, değerlendirme belgesi ve öğrencinin verdiği yazılı
proje ve/veya raporu ile birlikte anabilim/anasanat dalı aracılığıyla enstitüye bildirir. Dönem
projesi başarısız bulunan öğrenci, üçüncü yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak
ve yarıyıl sonuna kadar yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Öğrencinin seminer dersini aldığı dönemde, öğrencinin talep etmesi ve ulusal veya
uluslararası konferans, sempozyum veya kongrelerde öğrencinin sözlü olarak sunduğu (bireysel
veya danışmanıyla birlikte hazırladığı) bildiriye ilişkin katılım belgesi, etkinlik programı ve
bildiri kitabında yayımlanan tam metnin veya özetinin danışmanın onayıyla birlikte Enstitüye
teslim edilmesi halinde seminer dersinden başarılı sayılır.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a)Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin
alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en
geç yedinci yarıyılda yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bir öğrenci, biri güz diğeri bahar
yarıyılında olmak üzere yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.Yeterlik sınavı biri Aralık ayından, diğeri Haziran ayından başlayarak; bir sonraki eğitim-öğretim yarıyılı kayıt yenileme haftası başlangıcına kadar yapılır.”
“ç) Yeterlik sınavının tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden enstitü tarafından ilgililere bildirilir. Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda
başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavının sözlü kısmı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak,
öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı ve
sözlü sınavların her ikisinden de 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Sınav
jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve kararını anabilim/anasanat dalı
başkanlığına yazılı olarak bildirir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
d) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci kayıt yaptırmış olması koşuluyla başarısız
olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Zorunlu haller dışında jüri
yine aynı üyelerden oluşur. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği
kesilir.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için dört yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırıp
başarılı olması ve tez önerisi kabul edildikten sonra en az üç Tez İzleme Komitesi raporunun
sunulmuş olması gerekir.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş istenen sayıda nüshasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyeti Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
Kararı ile lisansüstü eğitimde jüri ile yapılan tez savunması, Tez İzleme Komitesi (TİK), seminer, yeterlilik sınavları denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve kayıt altına
alınması koşulu ile çevrimiçi (video konferans şeklinde) de yapılabilir. Çevrimiçi olarak yapılan
bu sınavların uygulama usul ve esasları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(3) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde
bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha
olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak
kabul edilen öğrencilere bu Yönetmeliğin değiştirilen 11 inci maddesinin değişiklikten önceki
hükümleri uygulanır.”
MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/12/2018

30614

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/1/2019

30661
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TEBLİĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ
(SAYI: 2008/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2021/5)
MADDE 1 – 10/10/2008 tarihli ve 27020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı uluslararası banka hesap numarasının ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) Müşteri: Ödeme hizmeti sağlayıcılarından hizmet alan gerçek ve tüzel kişileri,”
“e) Ödeme hizmeti sağlayıcısı: 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kuruluşları,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) IBAN yalnızca bir hesabı işaret eden 26 sayısal/alfabetik karakterden oluşur. Soldan sağa karakter dizilimi Ek 1’de gösterilen şekilde aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

“(4) IBAN oluşturulurken kullanılacak ödeme hizmeti sağlayıcısı kodları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.
(5) Hesap numarası alanı için standart bir format yoktur. Ancak hesap numarası olarak
tespit edilen 16 hanenin sağa dayalı olarak yazılması ve varsa sol tarafındaki boşlukların sıfır
ile doldurulması zorunludur.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Bankaların nezdlerindeki para transferine konu her bir müşteri hesabı
için bu Tebliğde belirtilen esaslar doğrultusunda, IBAN oluşturmaları ve IBAN bilgisini hesap
sahiplerine bildirmeleri zorunludur.
(2) Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları da para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturabilir. Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturması, 6493 sayılı Kanun kapsamında katılımcı
olarak yer aldıkları ödeme sisteminin sistem kurallarında bu konuda aksine bir hüküm olmadığı
sürece zorunlu değildir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(1) Bu Tebliğ kapsamında IBAN oluşturan ödeme hizmeti sağlayıcılarının yazılı ve
elektronik ortamda para transferine konu olan hesaplara ilişkin olarak müşterileri için oluşturacakları ve üzerinde hesap numarası bulunan belgelerde IBAN’ı göstermeleri zorunludur.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Avrupa Ekonomik Alanında yer alan ülkelerdeki hesaba yapılan para transferlerinde
alıcıya ait IBAN’ın doğrulanması ve kullanılması zorunludur. Ancak, ödeme hizmeti sağlayıcıları ile yurt dışında sınır ötesi ödemeleri gerçekleştiren finansal kuruluşlar arasında kendi
nam ve hesaplarına gerçekleştirilen işlemler ile talep edilmesine rağmen alıcıya ait IBAN’ın
bildirilmeyeceğine ilişkin müşterinin beyanının alındığı işlemlerde bu zorunluluk aranmaz.
Ödeme hizmeti sağlayıcılarının yurt dışındaki finansal kuruluşlarla olan ilişkilerine ilişkin düzenlemeler saklıdır.
(2) Alıcı hesap numarası IBAN olarak belirtilen gelen para transferlerinde IBAN’ın
doğrulanması zorunludur.
(3) Bu Tebliğ kapsamında IBAN oluşturan ödeme hizmeti sağlayıcılarınca müşteri hesabından yapılan para transferlerinde göndericiye ait IBAN’ın kullanılması zorunludur.
(4) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca işletilen ödeme sistemlerinde alıcıya ait
IBAN’ın doğrulanması ve kullanılması zorunludur. Ancak EFT Sistemi aracılığı ile hesaba yapılan para transferlerinde, talep edilmesine rağmen alıcıya ait IBAN’ın bildirilmeyeceğine ilişkin müşterinin beyanının alındığı işlemlerde bu zorunluluk aranmaz.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası hükümlerine göre yapılan kontrol
sonrasında IBAN’ı yanlış olduğu tespit edilen transfer emirleri iade edilebilir veya reddedilebilir.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin ek 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Tebliğin eki Ek 1’de yer alan “Banka Kodu,” ibaresi “Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı Kodu,” olarak, “banka kodları” ibaresi “kodlar” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Tebliğin eki Ek 2’de yer alan “banka” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/10/2008
27020
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
1234-

Tarihi

Sayısı

19/12/2009
22/12/2011
21/12/2012
15/5/2020

27437
28150
28504
31128
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNI
Yüksekova 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6826
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
1.500 ADET BÜYÜK LAZER YAZICI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 1.500 adet
Büyük Lazer Yazıcı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 11/08/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca aynı gün
açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamındadır.

7054/1-1

5 Ağustos 2021 – Sayı : 31559

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 179

500 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR KASASI VE 550 ADET MONİTÖR
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı 500 adet masaüstü
bilgisayar kasası ve 550 adet monitörün Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP,
Lenovo, Dell veya Fujitsu markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, markası, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler
ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 13.08.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu
inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve HP, Lenovo, Dell veya Fujitsu
markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen
tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi gereğince istisna
kapsamındadır.
7055/1-1
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PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI, BAKIM ONARIM VE
REVİZYONU HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
2020/2021 Kampanya Dönemi Pancar Boşaltma Makineleri Çalıştırılması, Bakım Onarım
ve Revizyonu Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt no

: 2021/445828

1- İdarenin
a) Adresi

: Kastamonu – Taşköprü Yolu 18. Km / Kastamonu

b) Telefon ve faks numarası

: TEL: 0 366 242 73 11 FAKS: 0 366 242 73 33

2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
Boşaltılacak
Pancar Miktarı (Ton)

Bölgesi

Kantarı

Makine Tipi

Merkez

Merkez

Sabit (Elektrikli)

"

Merkez

Seyyar (Elektrikli)

"

Merkez

Seyyar (Elektrikli)

Merkez

Seyyar (Elektrikli)

"

Devrekani

Seyyar (Elektrikli)

19.000

Taşköprü

Taşköprü

Seyyar (Dizel)

20.000

TOPLAM

355.000

b) Yapılacağı yer

316.000

: Kastamonu Şeker Fabrikası

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 16.08.2021 günü saat 11:00

4. İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil)
200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme
Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim
günü olmalıdır
8. İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735
sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
7072/1-1
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ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE YÜKLEME VE İSTİFLEME HİZMET İŞÇİLİĞİ
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Şeker Ambarı Tahmil Tahliye Yükleme ve İstifleme Hizmet işçiliği açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2021/439726

1-İdarenin
a) Adresi

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü
Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 / UŞAK

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32
2-İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Kampanya Süresince 24 kişi ile 3 Ay ve Kampanya
Haricinde 4 kişi ile 8 Ay 18 Gün Şeker Ambarı Tahmil
Tahliye Yükleme ve İstifleme Hizmet Alımı İşi

b) Yapılacağı Yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 16.08.2021 Pazartesi günü saat 14:30

4-İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve
118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif edilen bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
6-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
7-Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6964/1-1
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2 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen
projeler için gerekli olan 2 kalem mal alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi
(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554
sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale
edilecektir.
1- İdarenin
a) Adresi
: İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez
Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 440 0017 - Faks: 0 212 440 0019
c) Elektronik Posta Adresi
: satinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa): 2- İhale Konusu malın:
a) Niteliği, Türü
1) Nanofiber Cihazı
İhale Kayıt No: 2021/448577
2) Entegre Bilgisayar Nanopor Temelli DNA/RNA
Sekanslama Cihazı
İhale Kayıt No: 2021/448691

Miktarı
1 Adet

İhale Tarihi

İhale Saati

16/08/2021

10:00

1 Adet

16/08/2021

10:30

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:
b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde İ.Ü
Eczacılık Fakültesine teslim edilecektir.
b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde İ.Ü
Fen Fakültesine teslim edilecektir.
3- İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık
Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.5. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen
iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.2.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım
materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında
teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi
gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan
ürün değerlendirme dışı bırakılır.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken
kriterler:
4.3.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli
istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji
Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN no: TR300001200
982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılında İ.Ü. Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman
bedeli yatırılmalıdır.)
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim
edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. (1 ve 2 sıra
nolu ihale için)
10- İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az
olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İzmir İli Buca Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz, Taşınmaz Mal
Satış Şartnamesi hükümleri doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin
“a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
İl / İlçe / Mahalle / Adres

Pafta / Ada / Parsel

İzmir / Buca / Zafer
(Tapu Mahallesi: Kuruçeşme)
L18A 15C4BPafta
20298 Ada - 3 Parsel

Adres

Atatürk Caddesi No: 190 Buca
İzmir
6.000,00 m² (TEK Kurumu

Alanı

3,53 m²’lik irtifak hakkı
bulunmaktadır.)

Konut Dışı Kentsel Çalışma
İmar Durumu

ve UA (Yerleşime Uygun
Alanı) Alanında, E=0,60

Fiili Durumu

Arsa boş durumdadır.

Geçici Teminatı (TL)

450.000,00 TL

Hmax=9,50
Muhammen Bedel (TL)

15.000.000,00TL

İhale dosyası, son temin edileceği tarih ve saate kadar, mesai saatleri
İhale Dosyasının Görüleceği Yer

içerisinde Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. (Menderes Cad. No: 85,
Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat: 6, Oda: 602 Buca İZMİR)

İhale Dosyası Satış Bedeli
İhale Dosyasının Temin Edileceği Adres

100,00TL (Yüz Türk Lirası)
Emlak İstimlak Müdürlüğü (Menderes Cad. No: 85,
Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat: 6, Oda: 602 Buca İZMİR)

İhale Dosyasının Temin Edileceği Son Tarih 17.08.2021 / Saat 11:00
İhale İçin Son Evrak Verme Tarihi ve Saati
İhale İçin Evrak Teslim Adresi
İhale Tarihi ve Saati (Dış ve İç Zarfların
Açılması)

17.08.2021 / Saat 12:00
Emlak İstimlak Müdürlüğü (Menderes Cad. No: 85,
Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat: 6, Oda: 602 Buca İZMİR)
17.08.2021 Salı günü / Saat 14:45

İhale Salonu Adresi (Dış ve İç Zarfların

Buca Belediyesi Encümen Salonu (Menderes Cad. No: 85,

Açılacağı Yer)

Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat: 8 Buca İZMİR)

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN:
1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; ihaleye ait Şartnamede belirtilen belgeleri ve
hazırlayacakları tekliflerini, ihale son evrak verme tarih ve saatine kadar Emlak İstimlak
Müdürlüğüne (Menderes Cad. No: 85, Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat: 6, Oda: 602 Buca
İZMİR) teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak
gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
2. Bu ihaleye gerçek ve tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif
verebilecektir.
3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
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İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:
1. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ekinde verilen tüm belgelerin (Ek-6 hariç) doldurulup
imzalanmış nüshalarını,
2. Teminat mektubunu (ya da Madde-4’de açıklanan teminat olarak kabul edilebilecek
değerleri),
3. İhale dokümanının alındığını gösterir makbuz,
4. Ayrıca aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a. Gerçek kişi olması halinde
i. Tebligat için adres beyanı gösteren belge (Ek-4),
ii. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi
iii. Noter tasdikli imza beyannamesi,
iv. Vekâleten ihaleye iştirak edeceklerde noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait
noter tasdikli imza beyannamesi,
b. Tüzel kişi olması halinde
i. İdare 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,
ii. Kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı
iii. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
iv. Vekâleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter
onaylı imza beyannamesi,
v. Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan
ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve
ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
vi. Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin
ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
vii. Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
c. Ortak girişim olması halinde
i. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
ii. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve
(B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
İstenen belgelerden Teklif Mektubu İç Zarf’a diğer tüm belgeler Dış Zarf’a konulacaktır.
• 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamede açıklanan biçimde teklifte bulunulması
gerekmektedir. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir
evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
• İşbu ilan metni, mevzuat gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri
içermektedir.
• Değerlendirmeye alınan İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale
üzerinde kalmayan İsteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
• İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
6903/1-1
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150 MİLYON ADET 27x43 mm HOLOGRAM ETİKET SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı 150 Milyon Adet 27x43 mm Hologram Etiket Satınalma ve
İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.08.2021 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.
4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9- İhale kısmi teklife kapalıdır.
10- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma
ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
6931/1-1

—— • ——

8 KALEM TELSİZ VE HABERLEŞME MALZEMESİ (MONTAJ VE KURULUM
DAHİL) SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2021/430481
1- İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 221 7000 - 397 0 346 223 7677
c) Elektronik Posta Adresi
: 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
2- İhale Konusu İşin Niteliği, Türü ve Miktarı: Samsun-Kalın Hat Kesiminde Geniş Alan
Kapsama Telsiz Sistemi ile Erzincan-Erzurum TMİ Merkezlerindeki Telsiz ve Telefon Sisteminin
Sivas Merkeze Taşınması İçin 8 Kalem Malzeme Satın Alınması (Montaj ve Kurulum Dahil)
3- Yukarıda belirtilen alım Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile
ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğine (3. kat 325
nolu oda) 26/08/2021 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda
belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. kat, 113 nolu oda)
5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Şefliğinde (3. kat
325 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla
İhale Komisyonu Şefliğinden (3. kat, 325 nolu oda) temin edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
6979/1-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Konya İli Meram Belediye Başkanlığından:
Köyceğiz Mahallesi 40682 ada 8 nolu 106.061,70 m² taşınmaz mülkiyeti Meram
Belediyesi’ne ait, imar planında [ E: 0.30 Task: 0.30 Yençok: 2 Kat ] Mesken Sahası’na isabet
eden 90.200.000,00 TL muhammen bedelli 2.706.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886
sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır.
(3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den
istisnadır.)
Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü –
Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.
İhale 18/08/2021 Çarşamba günü saat 15.45’de Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi
No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda,
Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz
bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;
A- Gerçek Kişiler için:
a- İç zarf ( Teklif Mektubu ),
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak
istediği belirten dilekçe,
c- İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ),
d- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
e- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile
teyid edilecektir.),
f- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz
veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
g- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi,
h- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
i- Taşınmazın görüldüğüne dair belge,
B- Tüzel Kişiler için:
a- İç zarf ( Teklif Mektubu ),
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak
istediği belirten dilekçe,
c- Tebligat için adres beyanı,
d- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz
veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
e- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
f- Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı,
g- 2021 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı,
h- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,
i- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
j- Taşınmazın görüldüğüne dair belge,
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TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 18/08/2021 Çarşamba günü saat 12.30’a
kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu’na
teslim etmeleri gerekir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram
Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta
ile gönderilecek tekliflerin de 18/08/2021 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri
Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon ( TRT ) idaresinin saat ayarı esastır.
ÖDEME ŞEKLİ:
İhale bedelinin % 50’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme
damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan
ihale bedeli 18 eşit taksitte ödenecektir.
İhale bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde, 18 taksit bedeli olan %50 ‘lik
kısımdan, % 10 indirim uygulanacaktır.
Ödenecek ihale bedeli, muhammen bedelin altında olamaz.
Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde
ödenecektir.
DİĞER HUSUSLAR:
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve
ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
İlan Olunur.
7021/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
02.08.2021 tarihli ve 31556 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Fen
Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ilanımız aşağıdaki şekilde
düzeltilmiştir.
Birim

Bölüm

Kadro
Sayısı

Unvan

Uzmanlık
Alanı

Aranan Nitelikler
İlgili alanda

Meslek
Yüksekokulu

Uygulamalı
İngilizce
Çevirmenlik

Doktor
1

Öğretim
Üyesi

çalışmalar yapmak,
Eğitim

merkezi yabancı dil

Bilimleri

sınavlarının birinden
85 ve üzeri puan
almış olmak
7118/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

7093/1-1
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

7101/2/1-1
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Adalet Bakanlığından:
İstanbul 4. İcra Müdürlüğünün 2001/13457 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
7006/1-1

—— • ——
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
uyarınca, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, İŞKUR açık ilanında
belirtilen genel ve özel şartları sağlayan adaylar arasından Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.
İstihdam edilecek işçiler, noter kurası ile belirlenecek açık iş gücü sayısının (ilan edilen
kadro sayısı) 4 (dört) katına kadar çağrılacak adaylar arasından, yapılacak Sözlü Sınav sonucuna
göre belirlenecektir.
İşçi alımına ilişkin bu ilana başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr
internet adresi üzerinden 05/08/2021 - 09/08/2021 tarihleri arasında elektronik (online) olarak
yapılacaktır. Kura yeri, tarihi ve saati İŞKUR açık iş ilanında belirtilecektir.
İlan edilen pozisyonlara atanacaklar için deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca
2 (iki) aydır.
Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları; ilan, kura, sınav ve
atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılacaktır.
İşçi alım sürecinin her aşamasında; sözlü sınav yeri, tarihi, saati ve atanacak adaylardan
istenilecek belgeler ve söz konusu belgelerin teslim tarihine ilişkin tüm bilgilendirme ve
duyurular, Üniversitemizin https://kku.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu hususlara dair
adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacaktır.
Çalıştırılacağı
Hizmet Türü
Hasta Bakımı ve
Temizliği Hizmetleri
Hasta Bakımı ve
Temizliği Hizmetleri

Cinsiyet
E
K

Birimi
Tıp Fakültesi
Hastanesi
Tıp Fakültesi
Hastanesi

Kadro
Sayısı

Yaş

37

22 - 30

10

22 - 30

İşçi Alım
Yöntemi
Noter Kurası ve
Sözlü Sınav
Noter Kurası ve
Sözlü Sınav

İlan olunur.
6976/1-1
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Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:
Belediye Meclisimizin 06/11/2020 tarih ve 472 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2021 tarih ve 414 sayılı kararı ile tadilen onanan
“Etimesgut İlçesi, Yapracık Mahallesi imarın 48714 ada 6 sayılı parsel ve 48717 ada 1 sayılı
parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 05/08/2021 günü Plan ve Proje
Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
7047/1/1-1

—— • ——

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:
Belediye Meclisimizin 06/04/2021 tarih ve 193 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2021 tarih ve 1295 sayılı kararı ile tadilen onanan
“Etimesgut İlçesi, Turkuaz ve Yukarıyurtçu Mahalleleri 84260, 85289, 84244 nolu parselasyon
planlarını kapsayan plan notu ilavesine ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği”05/08/2021 günü
Plan ve Proje Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
7047/2/1-1

—— • ——

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:
Belediye Meclisimizin 06/04/2021 tarih ve 195 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2021 tarih ve 1272 sayılı kararı ile tadilen onanan
“Etimesgut İlçesi, Ballıkuyumcu Mahallesi 84294 nolu parselasyon planını kapsayan plan notu
ilavesine ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği” 05/08/2021 günü Plan ve Proje
Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
7047/3/1-1

—— • ——

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:
Belediye Meclisimizin 06/04/2021 tarih ve 194 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2021 tarih ve 1283 sayılı kararı ile tadilen onanan
“Etimesgut İlçesi, Yukarıyurtçu Mahallesi 85287 nolu parselasyon planını kapsayan plan notu
ilavesine ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği” 05/08/2021 günü Plan ve Proje
Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
7047/4/1-1

—— • ——

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:
Belediye Meclisimizin 06/04/2021 tarih ve 200 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2021 tarih ve 1273 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut
İlçesi, Ballıkuyumcu Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanı planında plan notu değişikliğine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”05/08/2021 günü Plan ve Proje Müdürlüğümüz
ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
7047/5/1-1

—— • ——

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:
Belediye Meclisimizin 06/04/2021 tarih ve 198 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek,
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2021 tarih ve 1284 sayılı kararı ile tadilen onanan
“Etimesgut İlçesi, Şehitali Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanı planında plan notu değişikliğine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 05/08/2021 günü Plan ve Proje
Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
7047/6/1-1
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve
Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru Şartları:
•Doçent kadroları daimi statüdedir. Doçent kadrosuna müracaat eden adayların
https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26
adresinden
ulaşılabilecekleri
başvuru
formunu
doldurmaları, ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine;
özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının
fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten
ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dosyaya Öğretim
Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini
ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3
(üç) adet elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen/posta ile Rektörlük Personel
Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
•Doktor Öğretim Üyesi kadroları için müracaat edecek adaylar, başvuru formuna
https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşabilir. Başvurmak istedikleri birim ve
anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet
fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve
Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik
başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik
ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen/posta ile ilgili Dekanlığa başvurmaları
gerekmektedir.
•Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş)
gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Zamanında yapılmayan, eksik belge ile
yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Genel Açıklamalar:
1)Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları ve
ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
2)Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat
sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.
3)Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına
başvuramazlar.
4)Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz
sayılır.
5)Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
6)Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
7)Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde
atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
8)Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve
Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen
esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu”
tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen
adayların müracaatları kabul edilecektir.
Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak
değerlendirilecektir.
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İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER
Fakülte ve Bölüm Adı

Anabilim Dalı
Adı

Kadro
Unvanı

Kadro
Adedi

Kadro
Derecesi

Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi/
Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar
Mühendisliği

Dr. Öğr.
Üyesi

1

3

Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi/
Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar
Mühendisliği

Dr. Öğr.
Üyesi

1

3

Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi/
Endüstri Mühendisliği

Endüstri
Mühendisliği

Dr. Öğr.
Üyesi

1

3

Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi/
İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Doçent

1

1

Fen
Fakültesi/Matematik

Analiz ve
Fonksiyonlar
Teorisi ABD

Doçent

1

1

Genetik

Doçent

1

1

Kardiyopulmoner
Rehabilitasyon

Dr. Öğr.
Üyesi

1

3

Ortopedik
Fizyoterapi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

3

Eski Türk Dili

Doçent

1

1

Eski Türk Dili

Dr. Öğr.
Üyesi

1

3

Edebiyat
Fakültesi/Tarih

Genel Türk
Tarihi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

3

Edebiyat
Fakültesi/Tarih

Eski Çağ
Tarihi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

3

Edebiyat
Fakültesi/Tarih

Türkiye
Cumhuriyeti
Tarihi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

3

Spor Bilimleri
Fakültesi/ Antrenörlük
Eğitimi

Antrenörlük
Eğitimi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

3

Spor Bilimleri
Fakültesi/ Spor
Yöneticiliği

Spor
Yöneticiliği

Dr. Öğr.
Üyesi

1

3

Fen
Fakültesi/Moleküler
Biyoloji ve Genetik
Sağlık Bilimleri
Fakültesi/ Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon
Bölümü
Sağlık Bilimleri
Fakültesi/ Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon
Bölümü
Edebiyat
Fakültesi/Türk Dili ve
Edebiyatı
Edebiyat
Fakültesi/Türk Dili ve
Edebiyatı

Başvuru Şartı
-Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri
alanında doktora yapmış olmak
-Kontrol Teorisi ve Donanım Devreleri alanında
akademik yayın ve çalışmaları olmak.
- Yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde
öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin
belirlenen yeterliliğe sahip olmak
-Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış
olmak
-Yazılım Mimarileri üzerine çalışmalar yapmış
olmak
-Yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde
öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin
belirlenen yeterliliğe sahip olmak
-Lisans ve Lisansüstü derecelerini Endüstri
Mühendisliği alanında almış olmak
-Afet yönetiminde karar destek sistemleri alanında
çalışmalar yapmış olmak
- Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat
Mühendisliği alanında almış olmak
-Doçentliğini inşaat mühendisliği çelik yapılar
alanında almış olmak
-Doçentlik unvanını Matematik bilim alanında
almış olmak.
-Analitik fonksiyonların ünivalentlik kriterleri
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
-Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji alanında
almış olmak.
-İmmünoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak.
-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans
mezunu olmak.
-Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda doktora
yapmış olmak.
-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında doktora
yapmış olmak.
-Ortopedik cerrahiler sonrası fizyoterapi ve
rehabilitasyon uygulamaları konusunda
çalışmaları olmak.
-İlgili alanda doçent unvanı almış olmak.
-Eski Uygurca alanında çalışmalar yapmış olmak.
-İlgili alanda doktora yapmış olmak.
-Doğu Türkçesinde saygı ifadeleri üzerine çalışma
yapmış olmak.
-Genel Türk Tarihi alanında doktora yapmış
olmak.
-Türk-Rus ilişkileri üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
-İlgili alanda doktora yapmış olmak.
-Eski Çağ’da savaş stratejileri üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
-İlgili alanda doktora yapmış olmak.
-Cumhuriyet Dönemi iktisat politikaları üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
-Spor Bilimleri ve Teknolojisi Doktora Programı
mezunu olmak.
- Bioenerjetik sistemler üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
-Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doktora
Programı Mezunu olmak
- Avrupa Futbol Ligleri Üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI) NAM VE HESABINA
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE (SBÜ) ÖĞRENİM GÖRECEK ADAYLARIN
BAŞVURU ESASLARI HAKKINDA İLAN
1. GENEL BİLGİLER:
a. Jandarma Genel Komutanlığının (J.Gn.K.lığı) muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş
tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2021-2022 eğitim
ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ)
(Ankara) İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci temin
edilecektir. Bu kapsamda J.Gn.K.lığında;
(1) Muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 17
[(15)’i erkek, (2)’si kadın] öğrenci,
(2) Muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği
Fakültesine 3 [(2)’si erkek, (1)’i kadın] öğrenci,
(3) Muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Sağlık Meslek
Yüksekokuluna 31 [(30)’u erkek, (1)’i kadın] öğrenci temin edilecektir.
b. Temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr ve
www.sbu.edu.tr adreslerinde yer alan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık
Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu’’nda
belirtilmiştir.
2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak
durumda olmak,
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak
2021) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular
başvuru yapabilecektir.(Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş
düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında
kontrol edilecektir.)]
ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
e. www.jandarma.gov.tr , www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr internet adreslerinde
yayımlanan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde
(SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu”nda belirtilmiş olan başvuru
şartlarını taşımak.
3. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. İletişim Bilgileri:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi
JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı
Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 4836
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci İşleri D.Bşk.lığı
Gülhane Tıp Fakültesi Emrah Mah. Etlik-Keçiören/ANKARA
TEL: (0312) 304 6248 – (0312) 304 6259
b. Resmi İnternet Adresleri:
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr
(3) Sağlık Bilimleri Üniversitesi: www.sbu.edu.tr
6955/1-1

Sayfa : 198

RESMÎ GAZETE

5 Ağustos 2021 – Sayı : 31559

Hakkari Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Hakkari Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi,
adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen
boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Sıra

Kadro

No

Unvanı

1
2

Zabıta
Memuru
Zabıta
Memuru

Sınıfı

Kadro
Derecesi

Adedi

GİH

10

3

GİH

10

2

3

Memur

GİH

5

3

4

Memur

GİH

5

2

Niteliği
Herhangi bir Lisans
programından mezun olmak.
Herhangi bir Lisans
programından mezun olmak.
Herhangi bir Lisans
programından mezun olmak
Herhangi bir Lisans
programından mezun olmak

Cinsiyeti

KPSS
Türü

Erkek

P3

Kadın

P3

Erkek

P3

Kadın

P3

KPSS
Puanı
En az 60
puan
En az 60
puan
En az 60
puan
En az 60
puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur ve zabıta memuru kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel
şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 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,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan
edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
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2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi’nin
(A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer
alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme
aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60
metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark
olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.hakkari.bel.tr)
temin edilebilecektir.
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 06.09.2021 ile 09.09.2021
tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) Bulak Mahallesi Bulvar caddesi No: 8 Merkez/
HAKKARİ binası içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaatlarını
yapabileceklerdir.
b) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Bulak Mahallesi Bulvar Caddesi No: 8
Merkez/HAKKARİ adresine gönderebileceklerdir.
c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
d) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, adaylar yukarıda
belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Hakkari Belediye Başkanlığı İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru
sürecini tamamlayacaklardır. E-Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
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e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
f) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek
suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen
kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava,
memur kadroları için sözlü sınava çağrılacaktır,
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını
10.09.2021 tarihinde Belediyemiz www.hakkari.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu
belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.
6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
- Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve
uygulamalı sınav 14-15.09.2021 tarihinde saat: 10:00’da Hakkari Gençlik Spor İl Müdürlüğü
Spor Kompleksi adresinde (Dağgöl Mahallesi Hastane Caddesi Merkez/HAKKARİ) adresinde
yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam
edilecektir.
- Memur alımı için; sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınav 16-17.09.2021 tarihinde
saat: 10.00’da Belediye Başkanlığımız Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır. Sözlü sınav
aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
b) Zabıta Memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve
yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde
yapılır.

5 Ağustos 2021 – Sayı : 31559

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 201

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Memur kadrosu sınavında değerlendirme:
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan,
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya
esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan
olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın % 50 si alınarak sınav
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların
atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu
hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve
Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyemizin internet adresinden (www.hakkari.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

6972/1-1
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI
Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 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" uyarınca 2 (iki) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların
seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2020 KPSS P3 sınav sonuç belgesi
puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday
arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70
sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarark hesaplanacaktır.
I-BAŞVURU ŞARTLARI;
A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
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 olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru
yapabilir.)
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen
sürelerde (3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun
4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal
Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemeleri.
f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR;
a) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET)
(Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.
i. 5 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak
ii. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
iii. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine
sahip olmak.
iv. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme
süreçlerinde çalışmış olmak.
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v.
Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.
vi. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak.
vii. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak.
viii. .NET Framework, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak.
ix. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.
x.
Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing,
ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.
xi. Web servisleri, SOAP, REST, WCF, NET Core gibi teknolojiler hakkında bilgi
sahibi olmak.
xii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi
olmak.
xiii. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.
xiv. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.
xv. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS,GIT,SVN vb.) kullanmış olmak.
xvi. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.
xvii. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda
deneyimli olmak
Tercihen
xviii. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) analiz ve yazılım geliştirme tecrübesine
sahip olmak.
xix. SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonları konusunda deneyimli olmak
xx. e-Nabız paketlerinin entegrasyonu konularında deneyimli olmak.
xxi. HL7, ASTM, DICOM, MODBUS, IVR konularında bilgi sahibi olmak
xxii. Laboratuvar Bilgi Sistemleri (LIS), Radyoloji Bilgi Sistemleri (RIS) ve PACS
sistemleri konusunda tecrübeli olmak
b) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET)
(Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.
i. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine
sahip olmak,
ii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
iii. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
iv. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
v. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak,
vi. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
vii. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM
(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
viii.Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
ix. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi
olmak,
x. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak,
xi. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
xii. Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak,
xiii.En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme
süreçlerinde çalışmış olmak,
xiv. Mobil programlama deneyimi sahibi olmak.
xv. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir
tutumda olmak,
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Tercihen
xvi. Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,
xvii. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli,
xviii. Scrum takımlarında en az 3 yıl çalışmış ve destek vermiş
xix. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneği olan,
xx. Takım çalışmasına yatkın, farklı profil ve uzmanlıklarla uyum içeresinde
çalışabilen, ele aldığı konuya bütünleşik bakabilen,
xxi. Meraklı, araştırmacı, kendini geliştirmeye açık,
xxii. Yazılım Geliştirme biriminin çevik dönüşüm ihtiyacı, prensipleri, metodolojileri ve
yol haritasını belirleyecek ve dönüşüme öncülük edebilecek,
xxiii. Pilot ekiplere kullanıcı hikayesi (user story) üzerinden efor tahmininde destek
verecek,
xxiv. Verimliliği ve hızı en üst düzeye çıkarmak için ekibin önemli performans
metriklerini tanımlamasına ve izlemesine yardımcı olacak.
II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;
Başvurular, 05/08/2021 - 19/08/2021 tarihleri arasında http://www.istanbulc.edu.tr
adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra,
fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 19/08/2021
tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı
Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste
olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan
başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).
1) İstenilen Belgeler
a) Başvuru formu (Fotoğraflı)
b) Özgeçmiş
c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği
d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının
ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3
puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin puanı
(0) sıfır olarak hesaplanacaktır.
h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren
belgeler,
ı) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde
belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.
i) Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
j) Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar
başlığındaki) (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript,
katılım/sınav sertifikası vb.)
l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.
2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi:
Başvuru Başlangıç Tarihi: 05/08/2021
Başvuru Bitiş Tarihi
: 19/08/2021
Başvuru Yeri
: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı
Rektörlük Binası Zemin Kat Avcılar/İSTANBUL
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Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru
tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki
gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi
halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.
III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya
göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday
yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın
bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak
kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbulc.edu.tr sitesinde 20/08/2021
tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
IV-SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
1. Proje Yönetimi
2. Yazılım Mühendisliği
3. Veri tabanı sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri
4. Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL,.NET)
5. Yazılım mimarisi
6. Bilgisayar Ağları
7. Bilgi Güvenliği
8. İşletim Sistemleri
9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular
10. Bilgisayar Donanımı
11. Web Programlama ve teknolojileri
12. Modelleme ve Simülasyon
13. Pozisyonla ilgili diğer konular,
İş Tanımı
Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları
Yazılım Geliştirme Uzmanı
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11sırasında belirtilenler
Yazılı sınav, 24/08/2021 tarihinde saat 10:00 - 12:00 saatleri arası İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar-İstanbul adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav
tarihi ve mülakat yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde
www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.
V-DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan
100 tam puan üzerinden 50 (Elli) puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle
100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan
başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş
tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması,
İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
VI-SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı sınav sonucunda başarılı olup uygulamalı sınava ve sözlü mülakata girmeye hak
kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr
sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
VII-ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin
altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin
yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.
İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web
sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.
Fakülte/Enstitü/
Yüksekokul

Anabilim

Uzmanlık

Dalı/Bilim

Alanı/Aranılan

Dalı/Program

Şartlar

Hukuk Felsefesi ve

Alanında doçent

Hukuku

Sosyolojisi

unvanı almış

Bölümü

Anabilim Dalı

olmak

Bölüm
Kamu

Hukuk Fakültesi

Kadro

Kadro

Sayısı

Unvanı

1

Prof. Dr.

Üniversitemiz Akademik Birimlerine başvuracak adayların;
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
* Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmış olması gerekmektedir.
Başvuru dilekçesi ve YÖK formatlı CV için:
* (https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-dairesi),
“Formlar” sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.
Şartları taşıyan;
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği
başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek
Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten
alınmalıdır, e-Devletten alınamayan Lisans diploması noter onaylı olmalıdır. Lisans diploması
haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı
gibidir” yapılabilecektir.), Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için
gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav
sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak
ve ayrıca diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini
kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 6 (altı) takım dosya veya 6(altı) adet cd veya
flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına
başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, bu başvurularında Doçentlik unvanını aldıktan sonraki
yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.
İrtibat - Başvuru Adresi:
- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad.
No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
(Kararname Numarası: 81)
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının
İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4329)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşmasının
Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4330)
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 3/5/2021 ve 4/5/2021 Tarihlerinde
Ankara’da İmzalanan Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Ekli Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesi
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4331)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve
Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli
ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4328)
–– Konya İli, Kadınhanı İlçesi, Ünveren Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan
Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4332)
–– Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
“Orhangazi-Bitişik-Kaledibi Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden
Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4333)
–– Karabük İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
“Cumayanı KÖK-Ocasak KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet
Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4334)
–– Konya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Yeni
Alibeyhüyüğü DM ve İrtibatları Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet
Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4335)
–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
“Kozayağı DM-Çiftlik DM ENH ve Çiftlik KÖK-Akbörk KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla
Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4336)
–– Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
“Karavaiz DM-Taşdeğirmen Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden
Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4337)
–– Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen
“Aydınbahçe-Yeşiltepe-Karacurun Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet
Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4338)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/381, 382, 383, 384, 385)
YÖNETMELİKLER
–– Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Sayı: 2021/5)
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