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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/9/2019 tarihli ve 30888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü

maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Azami eğitim öğretim süresi sonunda, mezuniyet koşullarını sağlayamayan son sı-

nıf öğrencileri hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca yapılacak işlemler

Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

20 Mart 2022
PAZAR

Sayı : 31784



İskenderun Teknik Üniversitesinden:

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İskenderun Teknik Üniversitesine bağlı Li-

sansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri

ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İskenderun Teknik Üniversitesinde yürütülen lisansüstü

programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin

hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) DYS: Doktora yeterlik sınavını,

ç) EABD: Enstitü anabilim dalını,

d) EABDB: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlığını,

e) Enstitü: İskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

f) Enstitü Kurulu: İskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kuru-

lunu,

g) Enstitü Yönetim Kurulu: İskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yönetim Kurulunu,

ğ) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını,

h) GRE: Graduate Record Examination sınavını,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Lisansüstü program: Üniversitede yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans programları

ile doktora programlarını,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,

m) TİK: Doktora tez izleme komitesini,

n) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,

o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili ve yabancı dil yeterliği

MADDE 5- (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında eğitim-öğretim Türkçedir. An-
cak ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara uygun olarak derslerin tamamı veya bir
kısmı yabancı dilde verilebilir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 6- (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil olmak üzere,
her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Yarıyıllarda verilecek dersler, ilgili EABDB’nin önerisi üzerine Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından karara bağlanarak Senatonun onayına sunulur. Bu derslerin grupları, kapasite-
leri ve ölçütlerine ilişkin düzenlemeler ilgili EABDB tarafından yapılır.

Lisansüstü program

MADDE 7- (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını
kapsar.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.
Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü program

MADDE 8- (1) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Senatonun önerisi ve YÖK
kararıyla, Enstitüde lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak li-
sansüstü programlar açılabilir. Bu programlar YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yürü-
tülür.

(2) Yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak programlar kapsamında yurt içi veya
yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar programın süresine ve azami eğitim
öğretim süresine dâhildir.

Değişim öğrencileri

MADDE 9- (1) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak karşılıklı anlaşmalar çerçe-
vesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları arasında değişim programları düzen-
lenebilir.

(2) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen yarıyıllar programın süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

Özel öğrenciler

MADDE 10- (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı
olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı oldukları enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü
derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin
muafiyet işlemleri kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürü-
tülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirle-
nir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 11- (1) Yükseköğretim kurumu içinde enstitü anabilim/anasanat dalında veya
başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış
olan başarılı öğrenci, enstitü lisansüstü programlarından birine yatay geçiş yoluyla kabul edi-
lebilir.
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(2) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları şunlardır:
a) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı li-

sansüstü programları arasında yapılır.
b) Üniversitenin araştırma görevlisi kadrosuna atanıp halen başka bir yükseköğretim

kurumunda lisansüstü öğrenim gören öğrencilere, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başka her-
hangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı verilir.

c) Yüksek lisans programları için yüksek lisans genel not ortalaması 2.50/4.00, doktora
programları için ise doktora genel not ortalaması 3.00/4.00 üstünde olan öğrenciler başka bir
lisansüstü programa yatay geçiş yapabilir. Genel not ortalamasının yüzlük sisteme göre olması
durumunda, notun YÖK not dönüşüm tablosu esas alınarak dörtlük sistemdeki karşılıkları he-
saplanarak değerlendirilir.

ç) Yatay geçiş için başvuru yapan öğrencilerin kabulü, öğrencilerin genel not ortala-
maları dikkate alınarak ilgili EABD kurulu tarafından değerlendirilip sıralanır. Eşitlik duru-
munda sırasıyla ALES puanı ve yabancı dil puanına göre sıralamada öncelik verilir. Yatay geçiş
yapmaya hak kazanan öğrenciler ilgili EABD’nin teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
ilan edilerek kesinlik kazanır.

d) Yatay geçişi kesinleşen öğrencinin alacağı ve muaf tutulacağı dersler, intibak yapı-
lırken ilgili EABD kurul kararı, ilgili EABD’nin teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
belirlenir.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 12- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için ek-
sikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık öğrencilerine ilgili EABD tarafından belirlenen derslerden oluşan
program uygulanır.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilere, ilgili EABD’nin önerisi üze-
rine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en çok iki yarıyıllık program önerilebilir. Bu önerinin
öğrencinin kabulü sırasında yapılması ve bilimsel hazırlık formunda öğrencinin alacağı tüm
derslerin belirtilmesi zorunludur. Bilimsel hazırlık süresi içerisinde bilimsel hazırlık formundaki
derslerde değişiklik yapılamaz.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır ve geçirilen süre,
ilgili programın program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Bilimsel hazırlık programının dersleri toplamda altı dersi geçemez. Bilimsel hazırlık
programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli
görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel
hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derse devam, ders sınavları, ders notları, ders-
lerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarda öğrencinin ders
aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri Senato tarafından uygulanır. Bilimsel hazırlık ders-
leri kredisiz olarak alınır ve dersin geçme notu, alındığı programın başarı kriterlerine göre de-
ğerlendirilir. Ancak, ders notları not çizelgesine geçti (G) veya kaldı (K) şeklinde işlenir ve or-
talamaya katılmaz.
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Programa ilk kayıt
MADDE 13- (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri,

akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. İlanda belirtilen süre içinde kesin kaydını yap-
tırmayan adaylar kesin kayıt haklarını kaybederler. Ancak lisansüstü programa ilk kez kayıt
yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma haftasında da kayıt yap-
tırabilir.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşa-
ğıdaki koşullar aranır:

a) Tezli, tezsiz yüksek lisans ve lisans derecesiyle kabul olunan doktora programlarına
kayıt olanlar için lisans diplomasına, yüksek lisans derecesiyle kabul olunan doktora program-
larına kayıt olanlar için tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

b) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesine sahip olmak,
c) Varsa öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getir-

mek.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın ilgili
kurum veya e-devlet üzerinden alacağı ıslak imzalı veya karekodlu belgelere dayanarak işlem
yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların tespiti halinde
kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; ken-
dilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem
başlatılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Dersler ve kredileri
MADDE 14- (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere

iki gruba ayrılabilir.
(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara

sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler,
ilgili EABD’nin önerisi üzerine Enstitü Kurulu tarafından kararlaştırılarak Senatonun onayına
sunulur.

(3) Herhangi bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması duru-
munda, ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.

(4) Gerekmesi durumunda, bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dı-
şında ilgili EABD tarafından ek koşullar belirlenebilir.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü öğrenimi sırasında alınması zorunludur. Bu derslerle ilgili düzenlemeler Ens-
titü Kurulu tarafından yapılır.

Lisansüstü programlarda ders sayımı
MADDE 15- (1) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders-

lerin kayıtlı olduğu programa sayım işlemleri, ilgili EABD’nin önerisi üzerine Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından yapılır.

Yarıyıl kayıtları
MADDE 16- (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt

tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğ-
renciler kayıtsız duruma düşer ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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(2) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik
takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihlerinde ders ekleme-bırakma yapabilir. Yapılan
değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(3) Program süresi veya azami süre içinde kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl
kaydını yaptırmak isteyenler, mazeretlerini belirterek ve belgeleyerek ilgili EABDB’ye en geç
o yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti, Enstitü Yönetim Ku-
rulunca uygun görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencinin yarıyıl kaydı ye-
nilenir.

Dersten çekilme

MADDE 17- (1) Lisansüstü öğrencileri dersten çekilme işlemi yapamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Sınavlar ve Değerlendirme

Devam ve sınavlar

MADDE 18- (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim üyesinin ge-
rekli gördüğü tüm akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Sağlık ra-
poruyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil hangi gerekçeyle
olursa olsun bir derse Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ve Se-
nato tarafından belirlenen oranda devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız
sayılır.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 19- (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf
notu verilir.

(2) Bu harf notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Harf notunun
takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders
ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.

(3) Başarı notu aşağıdaki tabloda gösterilen harf notları, yüzlük puan ve dörtlük sistem
üzerinden belirlenir:

Puanlar Notlar Not Katsayıları
90-100 AA 4.00
80-89 BA 3.50
70-79 BB 3.00
65-69 CB 2.50
60-64 CC 2.00
55-59 DC 1.50
50-54 DD 1.00
40-49 FD 0.50
39 ve aşağısı FF 0.00
Devamsız H 0.00
(4) Aşağıdaki harfler ortalama hesabında dikkate alınmaz:
a) G: Geçti.
b) K: Kaldı.
c) M: Muaf.
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Notlardaki maddi hata düzeltmeleri

MADDE 20- (1) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata düzeltmesi, dersi veren öğretim
elemanının başvurusu ile yarıyıl sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren beş işgünü içinde
EABD’nin onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata düzeltme işlemleri, dersin
verildiği EABD’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Derste başarı ve ders tekrarı

MADDE 21- (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar şunlardır:
a) Yüksek lisans programlarında kredili bir derste başarılı olmak için en az CB notu

alınmış olması gerekir.
b) Doktora programlarında kredili bir derste başarılı olmak için en az BB notu alınmış

olması gerekir.
c) Lisansüstü programlarda kredisiz bir derste başarılı olmak için G notu alınmış olması

gerekir.
ç) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere akademik danışmanları öğrencinin

yarıyıl içindeki çalışmalarına bağlı olarak G (Geçti) ya da K (Kaldı) notu verir.
d) Başarısız olunan zorunlu derslerin tekrarlanması gerekir.
e) Zorunlu bir dersten başarısız notu alan veya zorunlu bir dersi müfredatta belirtilen

yarıyılda almayan/alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Tek-
rarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uy-
gun bulunan dersler alınabilir.

f) Öğrenci, genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla başarılı olduğu dersleri danış-
manının onayı ile tekrarlayabilir. Tekrar alınan derste, alınan son not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 22- (1) Bir dersten kazanılan toplam AKTS değeri ile yarıyıl sonunda alınan
harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı sonucunda bir puan elde edilir. Bu şekilde tüm
dersler için elde edilen puanların toplamının, toplam AKTS’ye bölünmesiyle öğrencinin
GANO’su belirlenir. Kredisi bulunmayan dersler not ortalamasına dahil edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 23- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-
tülür.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faali-
yetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 24- (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans dip-
lomasına ve başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato ta-
rafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak doktora/sanatta yeterlik/tıpta
uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık
mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puan şartı aranma-
yabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.
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(3) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği gibi;
ALES puanının ağırlığı %50'den az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen oranlarla
lisans not ortalaması ve yazılı veya sözlü olarak yapılacak bilimsel değerlendirmeden alınan
notlar değerlendirmeye alınabilir. Yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden hesaplanan
puanlara göre adayların sıralamaları gerçekleştirilir.

(4) GRE veya GMAT sınavından alınan puanın, başvurulan programın puan türünde
istenen ALES puanına eşdeğer bir puan olması gerekir.

(5) Birinci fıkranın ikinci cümlesi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;
a) Senato tarafından, adayın mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya

uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belir-
lenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

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

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

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 25- (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-
lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi dersin yanında bir bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını
içeren bir ders ve bir seminer dersi ile tez çalışmasından oluşur. Bilimsel araştırma teknikleri
ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders, seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup
Geçti (G) veya Kaldı (K) olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim
dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden olu-
şur. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kay-
dıyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçi-
lebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.
Süre

MADDE 26- (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, bilimsel araştırma
teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersi ve seminer dersini başarıyla ta-
mamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını yerine ge-
tiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına
girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili EABD’nin mezuniyet için gerekli koşullarını sağlayan öğrenciler, Enstitü Yö-
netim Kurulunun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde yüksek lisans program süresinden önce
mezun olabilirler.
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Tez danışmanı atanması

MADDE 27- (1) EABDB her öğrenci için bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın

sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarı-

yılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu ka-

rarıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip Üniversite öğretim üyeleri

arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde,

Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından diğer yüksek-

öğretim kurumlarından bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteli-

ğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, yük-

seköğretim kurumları dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, ilgili enstitü anabilim dalı baş-

kanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 28- (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, tezini Enstitü

Müdürlüğünün yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-

duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin in-

tihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki veri-

lerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü

Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı, en az

biri Üniversite dışından ve alanı ile ilgili olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.

Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına

teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-

rüşü ile tezin nüshalarını EABDB aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(5) Tez konusu ile tez savunmasının yapılacağı yer, gün, saat ve benzeri bilgiler ilgili

EABDB’nin internet sayfasında ve panolarında, savunmanın yapılacağı tarihten en az on beş

gün önce ilan edilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren

en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması

ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğ-

renciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleşti-

rilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Ens-

titüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi

kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

20 Mart 2022 – Sayı : 31784                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrenciye talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-

mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla tez-

siz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 29- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelikte belirlenen mezuniyet

için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kop-

yasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yö-

nünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü

Yönetim Kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine

getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-

rından yararlanamaz ve öğrencinin azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesi-

lir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki prog-

ramın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu

tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) 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.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 30- (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi ka-

zandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin

alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya

rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-

ğerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda

yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim olarak da yürütülebilir.

Süre

MADDE 31- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, 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 kesi-

lir.

Danışman atanması

MADDE 32- (1) Tezsiz yüksek lisans programında EABDB her öğrenci için ders se-

çiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya

Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesi olan bir öğretim görevlisini en

geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
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Diploma
MADDE 33- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD progra-

mının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programları için

belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmeleri kaydıyla ilgili tezli yüksek lisans programına
geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan en çok üç ders Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 34- (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri kapsamlı ve bütünsel bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz
etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, yüksek lisans programında alınmamışsa bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma
ve yayın etiği konularını içeren ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için ise en az kırk iki kredilik 14 ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği
konularını içeren ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere
toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise en fazla
dört ders alınabilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak yürütülemez.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul
MADDE 35- (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; tezli yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde 55 puandan
az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. An-
cak doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde
uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı
aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından, adayın mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya
uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belir-
lenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.
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c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.

(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurdukları
programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla, Senato tarafından belirlenen ALES
puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Doktora programına başvuracak olanların kabulünde, ALES puanının en az yüzde
ellisinin değerlendirmeye katılması kaydıyla ALES puanı yanı sıra, yazılı olarak yapılacak bi-
limsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar
için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.

Süre
MADDE 36- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dö-
nemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın, sekiz
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamam-
lamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans de-
recesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamam-
layamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

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

Tez danışmanı atanması
MADDE 37- (1) EABDB her öğrenci için bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın

sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarı-
yılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu ka-
rarıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip Üniversite öğretim üyeleri
arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde,
Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarından bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci
tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmeleri için daha önce başarıyla ta-
mamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.

(3) Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, ilgili enstitü anabilim dalı baş-
kanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.
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Yeterlik sınavı
MADDE 38- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma kapasite-
sine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girebilir.

(2) Öğrencilerin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Üniversitenin akademik takvimine
göre belirlenir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sı-
navına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite,
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri
kurar. Sınav jürileri en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar
verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik
sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Senato
tarafından belirlenen uygulama usul ve esaslarına göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABDB’deki yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu, bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, ilgili EABD müfredatında alabileceği derslerden en fazla ikisini belirleyerek
ilave olarak almasını isteyebilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini ve semi-
nerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci istemesi durumunda yüksek lisans programına geçe-
bilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 39- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABDB’nin

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir TİK oluşturulur.
(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’te tez danışmanından başka EABD içinden

ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı
dilerse TİK toplantılarına katılabilir, ancak TİK üyesi olamaz.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 40- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savun-
madan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır.
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(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisine ilişkin kabul, düzeltme veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde

salt çoğunlukla verilen karar, EABDB’deki işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tu-

tanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen

öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez

önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile

ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenciler için TİK, Üniversitenin akademik takviminde

belirtilen tarihlerde olmak üzere; her yarıyıl için birer defa olmak üzere yılda en az iki kez top-

lanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu ra-

porda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı

belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. TİK

tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite

ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 41- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım

kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna

ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-

zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-

çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim

Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu

onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az

ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışma-

nın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hak-

kı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı ol-

maksızın jüride yer alabilir.

(5) Tez konusu ile tez savunmasının yapılacağı yer, gün, saat ve benzeri bilgiler ilgili

EABDB’nin internet sayfasında ve panolarında, savunma tarihinden en az on beş gün önce

ilan edilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-

numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır.
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(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu kararı, EABDB tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirir.
Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında dü-
zeltme 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. Tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde 36 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 42- (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABDB aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak ka-
zanır. 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.

(3) Doktora diploması üzerinde EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış
adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gön-
derilir.

ALTINCI BÖLÜM
Disiplin, İzin, Kayıt Sildirme ve Tebligat

Disiplin
MADDE 43- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yapılır.

İzin
MADDE 44- (1) Öğrenciler; sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim ku-

rumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en fazla iki
yarıyıllık bir süre için Üniversiteden izinli sayılabilirler.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte
ilgili EABDB’ye en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur.
EABDB, izin talebini öğrencinin danışmanının ve EABDB’nin görüşleriyle birlikte ilgili Ens-
titü Yönetim Kuruluna iletir. Mücbir sebepler dışında, ders ekleme-bırakma süresi bittikten
sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu kararı öğrenciye ve ilgili akademik ve idari birimlere bil-
dirilir.

(4) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe
ile etkileşimli kayıtlar başlamadan önce ilgili EABDB’ye başvurmaları gerekir. Başvuru, öğ-
rencinin danışmanı, EABDB ve Enstitü Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.
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Kayıt sildirme
MADDE 45- (1) Öğrenciler kayıt silme ile ilişkili yükümlülüklerini yerine getirmek

kaydı ile şahsen dilekçe vererek kayıtlarını sildirebilirler.
(2) Herhangi bir nedenden dolayı Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin dosyaların-

daki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme
işlemlerini yapmaları ve varsa mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur.

Tebligat ve duyurular
MADDE 46- (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

posta adresine yapılır.
(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen duyuruları iz-

lemekle yükümlüdür.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 47- (1) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından

belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim
üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınacak, 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
işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırı-
labilir.

(2) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü öğretim öğ-
rencilerine 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.

Özel durumlarda öğrenci kabulü
MADDE 48- (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında ta-

mamlayan Türk vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar
Senato tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 49- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 5/9/2021 tarihli ve

31589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskenderun Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve YÖK kararları uy-
gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 50- (1) 27/8/2017 tarihli ve 30167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İsken-

derun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış-
tır.

Yürürlük
MADDE 51- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 3153 

—— • —— 
İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 3229 
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İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 3157 

—— • —— 
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 3154 
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İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 3163 

—— • —— 
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 3174 
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İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 3170 

—— • —— 
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 3171 
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İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 3148 

—— • —— 
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 3151 

—— • —— 
İstanbul 14. Vergi Mahkemesinden: 

 
 3142 
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İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3162 

—— • —— 
İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3165 

—— • —— 
İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3173 
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İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3020 
 

—— • —— 
 

Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3086 
 

—— • —— 
 

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Yerel İlamat Masasından: 

 
 3001 
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Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3194 
 

—— • —— 
 

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3278 
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Bodrum 6.Asliye Ceza Mahkemesinden: 

S. 

NO 

ESAS 

NO 

KARAR 

NO 

KARAR 

TARİHİ 

SANIK ADI 

SOYADI 
BABA ADI 

DOĞUM YERİ- 

TARİHİ 
SUÇ CEZASI 

1 
2020/ 

566 

2021/ 

564 
11.10.2021 

KAMURAN 

GÜN 
ABDULMECİT 

BULANIK- 

01/01/1974 

5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun; 86/2. 

maddesi uyarınca 

Yaralama, 

Her müştekiye yönelik eylemi 

açısından üç kez; Hükmün 

Açıklanmasının Geri Bırakılması 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık adına çıkartılan davetiyenin bila tebliği iade edildiği ve 
yapılan araştırmada açık adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30. 
maddeleri gereğince haklarında verilen Hükmün Resmî Gazete’de ilanen tebliğine, aynı yasanın 
31. maddesi gereğince Resmî Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ 
yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 
 3048 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
    3255/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
    3245/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5 KALEM BİNİŞ KARTI VE OKUYUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Elazığ Bölge Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyacı olan ve ekli listede 

ayrıntısı gösterilen 5 kalem biniş kartı ve okuyucu, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartları listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İhale dokümanı, Ofisimiz www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiştir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130 TL) Ofis veznelerinden 

birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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 YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen 

belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 24.03.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Bölge Müdürlüğümüz Ticaret 

Servisinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Dış zarflar, aynı gün saat 14.00’de açılacak olup, müteakiben iç zarfların açılışına geçilecektir. 

4) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektubunda belirtilecektir. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) 

kapsamındadır. 

 3260/1-1 
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ÜST DÜZEY GÖZ AMELİYAT MİKROSKOBU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
Üst Düzey Göz Ameliyat Mikroskobu (Görüntüleme-Kayıt Cihaz Sistemi, Vitreoretinal 

Görüntüleme Ataçmanları ile) 1 Adet, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 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. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/252499 
1- İdarenin 
a) Adresi : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. km 
44280 Kampus-MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 422 377 3720 - 3719 /Faks: 0 422 377 3739 
c) Elektronik posta adresi : - 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : - 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Üst Düzey Göz Ameliyat Mikroskobu (Görüntüleme-

Kayıt Cihaz Sistemi, Vitreoretinal Görüntüleme 
Ataçmanları ile) 1 Adet, 

b) Teslim [yeri/yerleri] : İdarece İdari Şartnamede belirtilen yerlere veya Proje 
Yürütücüsünün belirleyeceği yerlere montaj edilerek 
çalışır vaziyette gerekli kontrolleri yapılarak teslim 
edilecektir. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 60 Takvim 
günü içinde. 

3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu 15. Km 

İdari Bina Kat: 6 Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi Toplantı Salonu Kampüs-Malatya 

b) Tarihi ve saati : 05.04.2022 Salı günü saat:10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine 

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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e) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir. 
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. 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. 
4.3.2. Katalog teklifler ile birlikte sunulmalıdır. 
4.3.2.1. Teknik şartnameye uyulduğuna dair cevap yazısı teklifler ile birlikte sunulmalıdır. 
4.3.2.2. Teklif edilen cihazın Ulusal Bilgi Bankası (U.B.B.) kayıt belgesine sahip 

olmalıdır. Bu belge ve taahhütname temsilci firma tarafından teklifle birlikte verilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 
Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın 
alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İnönü Üniversitesi Tahsilat Hesabı T.C. 
Merkez Bankası Ankara Şb. TR59 0000 1001 0000 0350 1600 90 hesabına yatırıldığına ilişkin 
dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. 
İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin 
İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu 
durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak 
kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı 
İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi 
durumunda posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15.km 44280 Kampus-MALATYA adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(doksan) takvim 
günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname 
Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

    3248/1-1 
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TOHUM İLACI VE ZABRUS İLACI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Tarım İşletmesi Müdürlüklerinin ihtiyacı aşağıda detayı 

belirtilen 3 kalem sıvı tohum ilacı ve zabrus ilacı satın alınacaktır. 

S.No İlacın Etkili Maddesi Birimi Miktarı 

1 
60 g/l TEBUCONAZOLE Veya Litre 25.560 

120 g/l TEBUCONAZOLE Litre 12.780 

2 

150 g/l PROTHIOCONAZOLE +20 g/l 

TEBUCONAZOLE Veya 
Litre 27.550 

80 g/lt TRİTİCONAZOLE + 40 g/lt 

PYRACLOSTROBİN 
Litre 27.550 

3 333 g/l FLUXAPYROXAD Litre 2.575 

4 350 g/l THİAMETHOXAM (Zabrus İlacı) Litre 12.210 

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA 

adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 

Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına 

yatırılacaktır. 

İhale açık ihale (kapalı teklif usulü) ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 

3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. İsteklilerin ihale ve sözleşmenin 

uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, sözleşme damga 

vergisi, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciden tahsil edilir. İhale Kararına ait 

damga vergisi İdare tarafından ödenecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 12.04.2022 günü saat 14.30’a kadar 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 

şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate 

alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 

tespit etmekte serbesttir. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No:62         Bakanlıklar/ANKARA  

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 417 78 39 

 3129/1-1 
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HELEZON BURGU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Helezon burgu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 

İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 81 - 0372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : humeyra.kapsuk@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2228024 

b) İKN : 2022/239325 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Helezon Burgu Mal alımı - 3 kalem 

ç) Teslim Yeri/ 

    İşin Yapılacağı Yer : Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellim İşleri Şube Müdürlüğü ambarı/ZONGULDAK 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 29.03.2022 Salı günü saat: 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9.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, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
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topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

8- Kısmi teklif verilebilecektir, İhale konusu işe ilişkin işin her kaleme ya da istenen 

kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif verilecektir. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir. 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.” 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15-  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 3093/1-1 
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HİDROLİK HORTUM VE BAĞLANTI ELEMANLARI ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Hidrolik hortum ve bağlantı elemanları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 

Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 98 - 0372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d)Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e)Elektronik Posta Adresi : Semanur.arslan@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2226026 

b) İKN : 2022/239041 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Hidrolik hortum ve bağlantı elemanları -  

     22 Kalem 

ç) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer : TTK Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 30.03.2022 Çarşamba günü saat: 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
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4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. 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, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
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sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

Bağlantı elamanları bir grup olup, bu malzemeler için kısmi teklif verilemeyecektir. Bu kalemler 

toplam bedel üzerinden değerlendirilecektir. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 3094/1-1 
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REDÜKTÖR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Redüktör alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi kapsamında 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili 

Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

1-İdarenin  

a)Adı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı  

b)Adresi Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No:2 

67090 Zonguldak 

c)Telefon ve Faks Numarası 0372 259 47 81 – 0372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının  

Görülebileceği ve Satın  

Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi 

Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 

2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 68. 

Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d)Tekliflerin verileceği yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

e)Elektronik Posta Adresi humeyra.kapsuk@ taskomuru.gov.tr 

2-İhale Konusu Alımın/  

Hizmetin 

 

a)Dosya No 2228027 

b)IKN 2022/246411 

c)Niteliği, Türü, Miktarı Redüktör Mal alımı – 2 adet 

ç)Teslim Yeri / İşin  

Yapılacağı Yer 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellim 

İşleri Şube Müdürlüğü ambarı/ZONGULDAK 

d)İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 

başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri 

başlayacaktır. 

e)Teslim Tarihi/ İşin Süresi İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3-İhalenin   

a)Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b)Tarih ve saati 30.03.2022 Çarşamba günü saat : 15:00 

 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
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4.1.1 a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tastiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.6 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi,  

4.1.7 Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9.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,  

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11 Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
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bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

8- Kısmi teklif verilemez. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir. 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar:  

İlan olunur. 3103/1-1 
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4 KALEM SİLİNDİRİK KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 4 Kalem Silindirik Kutu %20 artar-azalır opsiyonlu 

olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile 

satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı/RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.04.2022 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9- İstekliler şartname konusu işe kısmi teklif veremezler. 

10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    3092/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün K20-d3 no’lu paftada bir adet petrol arama 

ruhsatı almak için 15.03.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    3219/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2005/5692 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. 

 3237/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2004/210 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.  

 3238/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 1. İcra Müdürlüğünün 1992/3054 Esas sayılı dosyasının zayi 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.  3239/1-1 

Adalet Bakanlığından: 
Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2021/701 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

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. 

    3244/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Sivas 2. İş Mahkemesinin 2016/178 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 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. 

    3223/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Diyarbakır Gezici Arazi Kadastro Mahkemesinin 1962/1040 Esas, 1963/1 Karar sayılı 

dosyasının zayi 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. 

    3224/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Gaziantep 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/3 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

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. 

    3225/1-1 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 20 Mart 2022 – Sayı : 31784 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Unity Yardım Vakfı. 

VAKFEDENLER: Tayyip SARI. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/01/2022 tarihinde kesinleşen, 08/12/2021 

tarihli ve E: 2021/550, K: 2021/467 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: İhtiyaç sahibi insanlara ve yetimlere eğitim, sağlık, geçim, iaşe, 

sosyal, ekonomik, sanat, kültürel alanlarda, maddi, manevi destekler ve yardımlarda bulunmak ve 

vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000.- TL (SeksenbinTL.) 

YÖNETİM KURULU: Tayyip SARI. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları “Yetim Vakfı” na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

    3246/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Dünya Yardım Vakfı. 

VAKFEDENLER: Morteza Eshghparast Majazı, Necip Ekiz. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.12.2021 tarihli ve E: 2020/188 K: 2021/716 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Dünyadaki ihtiyaç sahibi tüm canlılara yardım etmek ve vakıf 

senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 89.610,00 TL (SeksendokuzbinaltıyüzonTL) nakit. 

YÖNETİM KURULU: Necip Ekiz, Morteza Eshghparast Majazı, Hakan Turan. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakıfla aynı amacı güden dernek, vakıf veya bunların 

olmaması halinde Mehmetçik Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

    3247/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Spor Bilimleri Fakültesi, 
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Meslek 
Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 13 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar 
tam zamanlıdır. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
Fakülte / 

Yüksekokul / 

Enstitü 

Bölüm / Program / Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Sayısı 
Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 
Antrenörlük Eğitimi 3 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilimleri, 

Hareket ve Antrenman Bilimleri 

Mühendislik - 

Mimarlık 

Fakültesi 

Elektrik - Elektronik 

Mühendisliği 
1 Doçent Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

İnşaat Mühendisliği 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
İnşaat Mühendisliği, Yapı Bilişimi 

Endüstri Mühendisliği 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Endüstri Mühendisliği, Yöneylem 

Araştırması, Simülasyon, İstatistik 

Biyomedikal Mühendisliği 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği 

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) 2 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri 

Tasarımı, Mimarlık 

İç Mimarlık (İngilizce) 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Mimarlık, İç Mimarlık 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik 1 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
Beslenme ve Diyetetik 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

İngilizce Mütercim ve 

Tercümanlık 
1 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz 

Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, Dilbilim 

Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Havacılık Kabin 

Hizmetleri 
1 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
Turizm İşletmeciliği 
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Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 

Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

 3267/1/1-1 

—— • —— 
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

hükümleri uyarınca 1 Araştırma Görevlisi ve 6 Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Duyurulur. 

Fakülte / 

Yüksekokul 

Bölüm / 

Program 

Öğretim 

Elemanı 
Alanı 

ALES/YDS 

Eş Değeri 

Puanı 

ALES 

Puan 

Türü 

Ek 

Açıklamalar 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanından 

lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon alanında en az tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

ALES: 70 

YDS:50 
SAY Arş.Gör. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Çok Boyutlu 

Modelleme ve 

Animasyon 

1 

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği alanlarının birinden en az 

tezli yüksek lisans mezunu olmak 

ALES: 70 SAY Öğr.Gör. 

1 

Çizgi Film(Animasyon), Çizgi Film 

Animasyon Tasarımı, Animasyon Tasarımı 

veya Animasyon ve Oyun Tasarımı 

alanlarının birinden en az tezli yüksek 

lisans mezunu olmak 

ALES: 70 SÖZ Öğr.Gör. 

Otopsi 

Yardımcılığı 
1 

Adli Genetik, Adli Kimya, Adli Biyoloji, Adli 

Bilimler alanlarından birinden en az tezli 

yüksek lisans mezunu olmak. 

ALES: 70 SAY Öğr.Gör. 

Uçak 

Teknolojisi 

1 

Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve 

Malzeme Mühendisliği alanlarının birinden 

en az tezli yüksek lisans mezunu olmak 

ALES: 70 SAY Öğr.Gör. 

1 
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanından 

en az tezli yüksek lisans mezunu olmak 
ALES: 70 SAY Öğr.Gör. 

1 

Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay 

Mühendisliği, Havacılık Bilimi ve 

Teknolojileri alanlarının birinden en az tezli 

yüksek lisans mezunu olmak 

ALES: 70 SAY Öğr.Gör. 



20 Mart 2022 – Sayı : 31784 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 

Duyuru Başlangıç Tarihi : 20.03.2022  

Son Başvuru Tarihi : 03.04.2022 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 05.04.2022  

Yazılı Sınav Tarihi : 07.04.2022 

Nihai Değerlendirme Tarihi : 08.04.2022 

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi 

içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan 

başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER 

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim 

bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,  

2- YÖK formatlı özgeçmiş. 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)  

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi 

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından 

Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)  

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 

8- ALES Belgesi 

9- Yabancı Dil Belgesi 

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı.  

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 

12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi. 

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. 

14- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel 

Adayı Açık Rıza Metni. 

Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin 

www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde 

olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Aday Başvuruları: 

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü 

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 34396 Sarıyer, İstanbul 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 

Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent- hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


