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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin adı “Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 122 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç), (h)

ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“a) Bakan: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını,
b) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”
“ç) İşletme: Bakanlığın görevleri ile ilgili olarak ortaya çıkan, fiyatlandırılması mümkün

ve uygun nitelikteki mal ve hizmetlerin üretim veya satışını gerçekleştirmek üzere kurulan ve
tüzel kişiliği bulunmayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İş-
letmesini,”

“h) Üst Yönetici: İşletmenin bağlı olduğu bakan yardımcısını,”
“i) Hizmet birimi: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 99 uncu maddesinde yer

alan hizmet birimlerini,”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (aa) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“aa) Çölleşme, erozyon ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında; ağaçlandırma

ve ormanla ilgili görevleri yürüten kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli hallerde orman
sınırları dışında özel ağaçlandırma dâhil her tür çalışmayı yapmak/yaptırmak, bu maksatla dış
mekânlarda kullanılan ağaç veya bitki türlerinin üretimine yönelik fidanlık kurmak/kurdurmak
ve bu amaçlar doğrultusunda yatırım yapacak olan gerçek veya tüzel kişileri desteklemek,”

“(2) İşletme, birinci fıkrada yazılı faaliyet alanları dışında kalan ve Bakanlığa mevzuatla
verilmiş veya verilecek olan diğer her türlü görevle ilgili Bakanlık tarafından belirlenecek iş
ve işlemleri yerine getirir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:

ASKERALMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/7/2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeralma

Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Bunlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç Kanunda be-

lirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar askerlik hizmetlerini er olarak yerine getirir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendinin ikinci

cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bunlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç Kanunda be-

lirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar askerlik hizmetlerini er olarak yerine getirir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin

ikinci cümlesi ve (c) bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bunlar hakkında ilgisine göre 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendi veya 25 inci

maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendi hükümleri uygulanır.”

“Bunlar hakkında ilgisine göre 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendi veya 25 inci

maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendi hükümleri uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarından, kısa süreli kaçma ve izin süresini

geçirme disiplinsizliklerinden veya cezaevinden tahliyelerinden birlik veya kurumlarına sevk-

lerinde,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer

alan “birinci” ibaresi “ikinci” olarak değiştirilmiş, (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fık-

raya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Askerlik hizmetleri sırasında gözaltına alınan veya tutuklanan ve gözaltına alınma-

sına veya tutuklanmasına neden olan davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı

verilenlerden, denetim süresi sonunda davanın düşmesi kararı verilenlerin gözaltı ve tutuklu-

lukta geçen süreleri.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“d) Disiplin kurulları veya disiplin amirleri tarafından verilen hizmetten men ile oda

hapsi cezalarının infazında geçen süreler. Ancak seferberlik ve savaş zamanı hariç olmak üzere

disiplin amirleri tarafından erbaş ve erlere verilen hizmetten men cezaları nedeniyle askerlik

hizmet süresine eklenecek toplam süre otuz günü geçemez.”
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MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yedek subay/astsubay adayı ol-

ma hakkı bulunanların, er veya yedek subay/astsubay olma isteklerine ilişkin yazılı talepleri

alınır. Bunların askerlik hizmet tercihini değiştirme talepleri kabul edilmez.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe 54 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilenlerin askerlik işlemleri

MADDE 54/A- (1)  Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilenlerden askerlik hiz-

metini yapmamış olanların, üyelikleri devam ettiği sürece yoklama kaçağı veya bakaya olsalar

dahi her türlü askerlik işlemleri ertelenir.

(2) Erteleme işlemleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bildirimi üzerine

Askeralma Genel Müdürlüğünce yapılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer

alan “31 Aralık tarihine” ibaresi “yılın son mesai günü, mesai bitimine” olarak, ikinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı

maddenin altıncı fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Erteleme hakkı olanlar hariç;

a) Bedelli askerliğe müracaat ettiği yıl içinde vazgeçenlerden aynı yıl içinde yeniden

yararlanmak isteyenlerin birinci fıkradaki şartları taşıması halinde başvuruları kabul edilir.

b) Bedelli askerliğe müracaat ettiği yılın son başvuru tarihinden sonra vazgeçenlere

yeni bir başvuru hakkı verilmez.

c) Bedelli askerliğe müracaat ettiği halde kurada çıkmayanlara yeni bir başvuru hakkı

verilmez.

ç) Yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz.

d) Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları kapsamında ertelemesi yapı-

lanlardan, erteleme başlangıç tarihi yoklama kaçağı veya bakaya kaldıktan sonra olanlar bedelli

askerlikten yararlandırılmaz.”

“Bedelli askerlik hizmetine başvuran yükümlüler bedelli askerliğe hak kazanmaları halinde,

başvuru yaptıkları yılı takip eden yıl içinde silahaltına alınırlar.”

“h) Temel askerlik eğitimini tamamlayanlara geri ödeme yapılmaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru tarihinde yararlanma şartlarını haiz olanların işlemleri dövizle askerlik hizmeti kap-

samında yürütülür.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar; Ka-

nunun 39 uncu maddesi uyarınca belirlenen tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca

döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre Avro veya Avro karşılığı

kadar konvertibl yabancı ülke parasıdır.
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(2) Avro para birimini kullanmayan ancak paraları konvertibl olan yabancı ülkelerde

bulunanlar, Avro dışındaki konvertibl döviz tutarını öderler.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “başvuru” ibaresinden sonra

gelmek üzere “ve ödeme” ibaresi eklenmiştir.

“a) Ödenecek döviz tutarının belirlenmesine esas memur aylık katsayısında meydana

gelecek değişikliği Dışişleri Bakanlığına bildirmek.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yükümlülerin Kanunda belirtilen esaslara göre ödeyecekleri döviz miktarını belir-

lemek ve dövizle askerlik işlemlerinin yürütülmesi konusunda Türk Konsoloslukları arasında

koordinasyonu sağlamak.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Her iş günü Avro para birimine göre çapraz kurları ve bir Avro karşılığı Türk Lirası

bedeli belirlemek ve yayımlamak.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Bu madde kapsamında olanlardan yedek subay/astsubay adayı olma hakkı bulu-

nanların, er veya yedek subay/astsubay olma isteklerine ilişkin yazılı talepleri alınır. Bunların

askerlik hizmet tercihini değiştirme talepleri kabul edilmez.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar askerlik hizmetlerini er

olarak yerine getirir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin ekine EK-1’den sonra gelmek üzere aşağıdaki ek ek-

lenmiştir.

MADDE 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Gümüşhane Üniversitesinden:
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesine bağlı Lisansüstü

Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gümüşhane Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim

programlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) Akademik yıl: Güz yarıyılı ders kayıtları ile başlayan, izleyen akademik yılın güz

yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihinde sona eren dönemi,
c) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
d) Anabilim dalı: Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün ilgili ana-

bilim dalını,
e) Anabilim dalı kurulu: İlgili anabilim dalı başkanı ve bilim dalı başkanlarından oluşan

kurulu, disiplinler arası anabilim dallarında ise anabilim dalı başkanı ve anabilim dalını oluş-
turan farklı disiplinleri temsil eden en az birer öğretim üyesinden, toplamda ise anabilim dalı
öğretim üyesi sayısı dikkate alınarak en az 5 ya da 7 kişiden oluşan kurulu,

f) Bilim dalı: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Ka-
nununun 3 üncü maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Senato
tarafından belirlenen ve Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik sınavı açılmasına karar
verilen dalları,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, dönem projesi, yüksek lisans tezi ve
doktora tezi gibi tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere anabilim dalı başkanlığı ta-
rafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyeleri ile doktoralı öğretim
görevlisini,

ğ) Bütünleşik doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış
yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü
programı,

h) Doktora yeterlik komitesi: İlgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim
dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan beş kişilik komiteyi,

ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konuyu, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunan çalışmayı,

i) Enstitü: Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
j) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve

Enstitüde öğretim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
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k) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardım-
cıları ve Enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından Enstitü Kurulunun üç yıl süreyle
seçtiği üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

l) Giriş sınavı: Öğrencinin başvuru bilgilerinin ve başvurduğu program için gerekli bilgi
altyapısına sahip olup olmadığının incelendiği değerlendirme sınavını,

m) İkinci danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda birinci danış-
man tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini, doktoralı
öğretim görevlisini veya Üniversite dışında çalışan doktoralı araştırmacıyı,

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

o) Kredi: Bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama,
atölye çalışması veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
p) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,
r) Senato: Gümüşhane Üniversitesi Senatosunu,
s) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,
ş) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yön-

lendirmek üzere, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
t) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,
u) Yarıyıl: Hafta sonu ve yarıyıl sınav günleri hariç on dört haftayı kapsayan, başlangıç

ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Senato tarafından belirlenen güz ve bahar dönemlerindeki
eğitim ve öğretim sürelerini,

ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
y) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar ile İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı
MADDE 5- (1) Lisansüstü öğretim, aşağıda tanımlanan yüksek lisans ve doktora dü-

zeylerinde yapılır:
a) Yüksek lisans programı: En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans

diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim,
bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programları tezli veya tezsiz
olabilir. Tezli yüksek lisans programları sadece birinci öğretim, tezsiz yüksek lisans programları
ise birinci öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları şek-
linde açılabilir. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları, YÖK tarafından açılması onay-
lanmış ve mesai saatleri dışında yapılan, katkı payı Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi üze-
rine YÖK tarafından belirlenen öğretim programlarıdır.

b) Doktora programı: Yüksek lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı,
tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları
geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve özgün sonuçlara ulaşmak için
gerekli adımları belirleme yeteneği ve becerisi kazandırmayı amaçlar.

c) Bütünleşik doktora programı: Lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sı-
navı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel
olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve özgün sonuçlara ulaşmak
için gerekli adımları belirleme yeteneği ve becerisi kazandırmayı amaçlar.
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ç) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda
bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faali-
yetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretim programıdır.

(2) Lisansüstü uzaktan öğretim, tezli veya tezsiz yüksek lisans programı biçiminde yü-
rütülür. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek
dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının ya-
pılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğ-
retime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir. Uzaktan öğ-
retim ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü öğretim programlarının açılması
MADDE 6- (1) Lisansüstü programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin
4 üncü, 5 inci ve 7 nci maddelerinde belirtilen çerçevede Senatonun önerisi ve YÖK kararı ile
açılır.

(2) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebi-
lir.

(3) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(4) Enstitülerde Rektörün önerisi ve YÖK kararıyla, lisansüstü eğitim ve öğretim yap-

mak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir.
Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 7- (1) İlk defa önerilen lisansüstü dersler, ilgili anabilim dalı akademik kuru-

lunun görüşü, anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve eğitim komis-
yonunun onayıyla belirlenir.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, anabilim dalı akademik kurulunun görüşü alınarak, anabilim dalları
başkanlarının önerileri üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir dersi bir veya
birden fazla öğretim üyesi sıralı olarak verebilir.

Lisansüstü programların yürütülmesi
MADDE 8- (1) Lisansüstü programlar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca yürütülür.

Anabilim dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaların ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

(2) Öğrenci, sorunları için Enstitü anabilim dalı başkanlığına başvurur. Karar Enstitü
Yönetim Kurulunca verilir. Enstitü Yönetim Kurulu kararına itirazlar, Üniversite Yönetim Ku-
rulu tarafından sonuçlandırılır.

Öğretim dili
MADDE 9- (1) Lisansüstü öğretim dili Türkçedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde Enstitü

Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir. Türkçe dışındaki
dilde verilecek dersler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlarda Kontenjanlar, Başvuru,

Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları
Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi
MADDE 10- (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü eğitim programlarına öğrenci alınıp

alınmayacağı ve kontenjan tespiti Enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun
kararı ve Senatonun onayı ile yapılır.

(2) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü program-
larda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı
dikkate alınarak belirlenir.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825



(3) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru koşulları, son baş-
vuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenir ve ilanla duyuru-
lur.

Lisansüstü programlara başvuru esasları
MADDE 11- (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi

içinde ve istenilen belgelerle birlikte çevrimiçi olarak veya ilanda belirtilmesi durumunda Ens-
titü müdürlüğüne yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan mü-
racaatlar kabul edilmez. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı ör-
neği kabul edilir.

(2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip
olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla
Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir,
ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(4) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının
%50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eği-
tim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(5) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, yalnız ALES puanı ile öğrenci ka-
bul edilebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak
bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir.

(6) Doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzman-
lık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans veya doktora programlarına başvurularında
ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemleri için Senato tarafından mezun olduğu
lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 55-75 arası
bir ALES puanı belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. İlan edilen puan, puan
türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir. Bu adayların daha önceden
aldığı puan türü veya doktora/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuruları kabul edilebi-
lir.

(7) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(8) Doktora programına öğrenci kabulünde;
a) Adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu

programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek
ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle bütünleşik doktora programına başvuranların, lisans AGNO’su
4,00 üzerinden en az 3,50 veya muadili bir not olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde en az 85 puan olması şartlarıyla diğer koşulları Senato tarafından belirlenir.

c) Yabancı dil puanı olarak ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az
55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Yabancı dil puanları girilecek programların özel-
liklerine göre Senato tarafından yükseltilebilir.

(9) Lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları ile ilgili diğer esaslar Senato ta-
rafından belirlenir.

(10) Başvuruda kullanılan ve YÖK tarafından geçerlilik süresi belirtilmeyen tüm bel-
geler için geçerlilik süresi Senato tarafından belirlenir.
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İlan ve öğrenci kabulü
MADDE 12- (1) Öğrenci alınacak yüksek lisans ve doktora programları, son başvuru

tarihi, yapılacak ise giriş sınavı tarihi, program kontenjanları, başvuru ve kayıt sırasında iste-
nilecek belgelerle ilgili detaylar, her yarıyıl için Enstitü internet sitesinde ilan edilerek duyu-
rulur. Başvurular, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki genel esaslara göre değerlen-
dirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:

a) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not
ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm he-
sabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır.
Bu belgeye sahip olmayan adaylar için YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı notu, ALES puanının
%55’i ve lisans not ortalamasının %45’i alınarak hesaplanır. Giriş sınavı yapılan programlarda
ALES puanının %55’i, lisans not ortalamasının %35’i ve giriş sınavının %10’u alınarak he-
saplanır. Toplam puanın en az 60 olması gerekir. Sınavla öğrenci alan programlar için giriş sı-
navına girmeyen adayın başvurusu geçersiz sayılır. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yük-
sek olan aday tercih edilir.

c) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede başarı notu; ALES
puanının %55’i, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, giriş sınavının %10’u ve yabancı
dil sınav puanının %10’u alınarak hesaplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban
puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara
göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday ter-
cih edilir. Doktora giriş sınavına girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.

ç) Bütünleşik doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede başarı notu;
ALES puanının %55’i, lisans mezuniyet genel not ortalamasının (AGNO) %35’i ve yabancı
dil sınav puanının %10’u alınarak hesaplanır.

d) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda sıralama lisans mezuniyet
not ortalamaları dikkate alınarak yapılır.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü
MADDE 13- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilere, li-

sans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programından farklı alanlarda
tamamlayanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programı
ile aynı alanda olduğu halde farklı üniversitede tamamlayanlara eksikliklerini gidermek ama-
cıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı, ilgili ana bilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabi-
lir.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans programından aldıkları
dersler ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders
tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetme-
liği hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programı esasları, bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili anabilim
dalı tarafından hazırlanır ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygulamaya konulur.

(6) Bilimsel hazırlık derslerinden geçme notu en az CC’dir.
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(7) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 14- (1) Başka bir üniversitede lisansüstü öğrencisi olup belirli bir konuda bil-

gisini artırmak isteyenler ilgili üniversitenin anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Ens-
titü Yönetim Kurulu kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine ge-
tirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadır.

(3) Özel öğrenci kabul koşulları ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 15- (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme genel ko-

şulları şunlardır:
a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim

dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı ta-
mamlamış, en az üç ders almış ve başarmış olmak.

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak.
c) Not ortalaması tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az 70, doktorada ise en az 80 ol-

mak.
(2) Enstitü bünyesindeki başka bir yakın anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim

kurumunun aynı lisansüstü programında bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı tamamlamış
olan başarılı öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş başvurusunda bu-
lunabilir.

(3) Enstitü bünyesindeki programlar arasında yatay geçiş başvurusunda bulunanların,
yatay geçiş yapmak üzere başvurdukları programın alan içi kontenjanı kapsamında sayılan
programlardan birinde öğrenim görüyor olmaları gerekir.

(4) Yüksek lisans programlarında en geç üçüncü yarıyılın başına kadar, doktora prog-
ramlarında ise yeterlik sınavını başarıyla geçtikten sonra en fazla 1 yarıyıl daha öğretime devam
etmiş olmak kaydıyla en geç altıncı yarıyılın başına kadar, yatay geçiş başvurusunda bulunu-
labilir. Bu sürelerden sonra yapılan yatay geçiş başvuruları reddedilir.

(5) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı li-
sansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarı-
yılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, Enstitü müdürlüğüne bildirir.

(6) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve
istenilen belgelerle birlikte Enstitü müdürlüğüne yaparlar.

(7) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulündeki değerlendirmede,
yüksek lisans için ALES puanının %55’i, lisans not ortalamasının %45’i alınarak hesaplanır.
Doktorada ALES puanının %55’i, lisans mezuniyet genel not ortalamasının (AGNO) %25’i,
yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamasının (AGNO) %10’u ve yabancı dil sınav puanının
%10’u alınarak değerlendirme yapılır. Bütünleşik doktora programlarına öğrenci kabulündeki
değerlendirmede başarı notu; ALES puanının %55’i, lisans mezuniyet genel not ortalamasının
(AGNO) %35’i, ve yabancı dil sınav puanının %10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, en yüksek
puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan
eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Tezsiz yüksek lisans program-
larına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulündeki değerlendirmede, lisans not ortalaması esas alı-
narak sıralama yapılır. Eşitlik durumunda, kayıtlı olduğu programda aldığı derslerin not orta-
laması yüksek olan aday tercih edilir.
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(8) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı baş-
kanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Yüksek lisans programında
kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlamış olanlar ile doktora programında yeterlik
sınavında başarılı olanlardan bu şart aranmaz.

(9) Lisansüstü öğrencinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim
gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını geçemez.

(10) Yatay geçiş yapılmak istenilen program ile kayıtlı olunan program adının farklı
olması durumunda, programların müfredatında yer alan derslerin toplam kredisinin üçte ikisinin
içeriği eşdeğer olmalıdır.

(11) Yatay geçiş ile ilgili diğer esaslar her başvuru döneminde Senato tarafından belir-
lenir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 16- (1) Yüksek lisans programına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu

(uluslararası) adayların; yurt içi veya YÖK tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurum-
larından birinden mezun olmaları zorunludur.

(2) Bütünleşik doktora ve doktora programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uy-
ruklu adayların; yurt içi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı
yükseköğretim kurumlarından bir lisans/tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları zorun-
ludur.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet genel not
ortalamasının (AGNO) 4’lük sisteme göre en az 2,00 olması, 100’lük sisteme göre ise en az
53,33 olması gerekir. Doktora programlarına başvuracak yabancı uyruklu adayların, tezli yük-
sek lisans mezuniyet genel not ortalamasının (AGNO) 4’lük not sisteminde en az 2,70 olması
100’lük not sisteminde ise en az 70 olması gerekir. Bütünleşik doktora programına başvuracak
yabancı uyruklu adayların, lisans mezuniyet genel genel not ortalamasının (AGNO) 4’ lük sis-
teme göre en az 3,00 olması, 100’lük sisteme göre ise en az 76,66 olması gerekir.

(4) Yabancı uyruklu adaylar doktora programlarına başvurabilmek için YDS/YÖKDİL
merkezi yabancı dil seviye belirleme sınavından anadilleri dışındaki başka bir dilden en az 55
puan veya denkliği YÖK ya da ÖSYM tarafından kabul gören uluslararası bir sınavdan eşdeğer
bir puan almalıdır. Kabul edilecek yabancı diller YÖK’ün doçentlik başvurusunda kabul ettiği
dillerden biri olmalıdır. Yabancı dil puanının geçerlilik süresi, alınış (açıklanma) tarihinden iti-
baren 5 yıldır. Başvuru esnasında bu puana sahip olmayan adaylara doktora yeterlik sınavına
kadar bu şartı yerine getirebilmeleri koşulu ile kayıt imkânı tanınır. Yeterlik sınavına başvu-
rulması gereken sürede (en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar) yabancı dil sınavı sonuç belge-
sinin sunulamaması halinde öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Yabancı uyruklu adayların tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvurula-
rında ALES şartı aranmaz.

(6) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu adayların başvuruları-
nın değerlendirilmesi ve yerleştirme puanlarının hesaplanmasında lisans mezuniyet genel not
ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığı dikkate alınır.

(7) Yabancı uyruklu olup doktora programlarına başvuran adayların başvurularının de-
ğerlendirilmesi ve yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, lisans mezuniyet genel not orta-
lamasının % 50’si, yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamasının %25’i ve yabancı dil sınav
puanının %25’i alınarak hesaplanacak başvuru toplam puanı dikkate alınır. Dil puanı şartını
sağlayamayan yabancı uyruklu adayların başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme pu-
anlarının hesaplanmasında, lisans mezuniyet genel not ortalamasının % 50’si, yüksek lisans
mezuniyet genel not ortalamasının %50’si hesaplanarak başvuru toplam puanı dikkate alınır.
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(8) Yerleştirme puanı en yüksek adaydan başlanarak ilan edilen kontenjan sayısı kadar
adaya kayıt hakkı tanınır. Dil puanı şartını sağlayan adaylara yerleştirmede öncelik hakkı ve-
rilir.

(9) Yabancı uyruklu adaylar, başvuruşları esnasında mezun olduğu yükseköğretim ku-
rumundan almış oldukları tüm derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı ve onaylı
tercümesini ibraz etmelidir.

(10) Yabancı öğrenciler ile ilgili özel şartlar ve diğer esaslar her başvuru döneminde
Senato tarafından belirlenebilir.

Kayıt işlemleri
MADDE 17- (1) Lisansüstü programları kazanan ve mezuniyetini belgeleyen adaylar,

akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerle Enstitüye başvurarak kesin ka-
yıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen veya resmi olarak yet-
kilendirdiği kişi aracılığıyla başvurmayan, istenilen belgeleri eksik olan veya Enstitü Yönetim
Kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar kayıt haklarını kaybederler. Enstitü ilanda belirt-
mek şartıyla kesin kayıtları çevrimiçi olarak ta alabilir.

(2) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde yer alan yükseköğretim kuru-
mundan çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçlarını işleyen adayların Üniversiteye kayıtları
yapılmaz. Kayıt yapılan öğrencilerin bu durumları tespit edildiği takdirde kayıtları silinir.

(3) Akademik takvimde belirlenen süre sonuna kadar programa ders kaydı yaptırmamış
öğrenciler pasif öğrenci olarak kabul edilirler. Öğretim üyelerinin danışmanlık yapabilecekleri
öğrenci sayılarının belirlenmesinde pasif öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 18- (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde be-

lirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yap-
tıran yabancı uyruklu öğrenciler, normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler, örgün öğrenim
tezsiz yüksek lisans, uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar
kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde
belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl
devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Mazeretleri ne-
deniyle süresi içinde kaydını yeniletemeyen öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak ve ma-
zeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmek koşuluyla ka-
yıtları yenilenebilir.

(2) Katkı payı/öğrenim ücreti ilgili esaslara göre alınır. Tezsiz yüksek lisans program-
larının açılamaması durumları hariç alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız
olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim
ücreti tekrar ödenir.

Danışman atanması
MADDE 19- (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora çalışmalarına danışman atanması,

Üniversite kadrosunda bulunan, anabilim dalında lisansüstü programın yürütülmesine katkı
sağlayan, Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından öğrencinin bağlı
bulunduğu anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında dö-
nem projesinin yürütülmesinde, doktora derecesi olan öğretim görevlileri de danışman olarak
atanabilir.
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(2) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için bir öğretim üyesi en fazla 14 öğrenci
için tez danışmanlığı yapabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise danışmanlık sayısı,
tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir.
Ancak, YÖK ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürü-
tülen lisansüstü programlar için bu kontenjan % 50’ye kadar artırılabilir.

(3) Üniversite kadrosunda Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesi bulun-
maması halinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan da
öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(4) Yüksek lisans programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az 4 ya-
rıyıl ön lisans veya 2 yarıyıl lisans ya da 2 yarıyıl lisansüstü programda ders vermiş olması ge-
rekir.

(5) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamam-
lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Senato bu konuda ilave ölçütler
belirleyebilir.

(6) Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci
danışmanın gerekçeli raporu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı gerektiğinde, en az doktora de-
recesine sahip Üniversite kadrosu dışındaki kişilerden de olabilir.

(7) Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya tez danışmanının önerisi ile anabilim
dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği ya-
pılabilir.

(8) Tez danışmanı ataması, öğrencinin de görüşü alınarak, yüksek lisans öğrencileri
için en geç birinci yarıyılın, doktora öğrencileri için ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
yapılır.

(9) Lisansüstü öğrencilerin eş, kardeş ve benzeri birinci dereceden yakınları ilgili öğ-
rencinin tez danışmanı ve/veya ikinci danışmanı olarak atanamazlar.

(10) YÖK ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin
başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(11) Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, Enstitü anabilim dalı başkanı
veya program koordinatörü/başkanı tarafından yürütülür.

(12) Danışman öğretim üyesinin 6 aydan uzun süreli yurt dışında görevlendirilmesi du-
rumunda yeni bir tez danışmanı atanır.

Derslerin açılması ve ders görevlendirmeleri
MADDE 20- (1) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi

öğretim üyeleri tarafından verileceği, Enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ile Enstitü Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenir. Bu karardan sonra oluşabilecek değişiklikler anabilim dalı
kurulunun gerekçeli kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile sonuçlandırılır.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Bu dersler, zorunlu
hallerde anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Üni-
versite Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile doktoralı öğretim görevlileri ve doktoralı araştır-
ma görevlileri tarafından da verilebilir.

(3) Doktora derecesi almış öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi unvanına sahip öğ-
retim elemanlarının, lisansüstü düzeyde ders verebilmeleri için lisans programında en az 2 ya-
rıyıl veya ön lisans programında en az 4 yarıyıl ders vermiş olmaları ve Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından uygun görülmeleri gerekir.

(4) Lisans ve lisansüstü programlarda aynı isme ve içeriğe sahip olan dersler açılamaz.
(5) Lisansüstü programlarda öğretim üyeleri bir yarıyıl içerisinde farklı anabilim dal-

larında ve farklı programlarda toplam 3’ten fazla ders açamaz. Tek bir programda ise aynı ya-
rıyılda en fazla 2 ders açabilir. Dönem projesi, seminer, Enstitü ve anabilim dalı zorunlu ders-
leri, bilimsel hazırlık dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmaları bu derslere dâhil değildir.
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(6) Lisansüstü öğrenciler, öğrenim süresince almakla yükümlü olduğu toplam ders kre-
disinin en fazla %50’sini aynı öğretim üyesinden alabilir. Öğretim üyesi sayısı dikkate alınarak
Enstitü Kurulu kararı ile bu oran azaltılabilir. Dönem projesi, seminer, Enstitü ve anabilim dalı
zorunlu dersleri, bilimsel hazırlık dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmaları bu orana dâhil
değildir.

(7) Öğrenciler ders yükünü tamamlamış olsalar bile, zorunlu derslerini almamış ise bu
dersler aldırılır. Ayrıca gerekli görülmesi halinde danışman ve anabilim dalı önerisi ile en fazla
2 ders daha aldırılabilir.

(8) Eğitim fakültelerinin lisans programlarından mezun olmuş öğrenciler, lisansüstü
programlarda formasyona yönelik Enstitü derslerinden muaf sayılır.

(9) Ders açılması ve görevlendirmeleri ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirle-
nir.

Uzmanlık alan dersi ve tez yükü
MADDE 21- (1) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yönelik

olan uzmanlık alan dersleri kredisiz olarak açılır.
(2) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan ders-

leri, ilk danışman tarafından açılır ve ders yükü ilk danışmanın üzerinde tanımlanır.
(3) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrenciler için danışmanın atandığı

tarihten itibaren uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersi, ilgili anabilim dalında öğ-
rencinin gereksinimini karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan
kuramsal derstir. Uzmanlık alan dersi tez çalışması tamamlanana kadar devam eder. Her öğ-
renci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan
dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Uzmanlık alan dersi ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Kredi sistemi
MADDE 22- (1) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir.
(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının
toplamıdır.

(3) AKTS’de bir dersin kredisi; Türkiye’deki yükseköğretim yeterlikleri göz önüne alı-
narak yedinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri
ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder.

(4) Tezli yüksek lisans mezuniyeti için toplam en az 120 AKTS kredisi gereklidir.
(5) Tezsiz yüksek lisans mezuniyeti için toplam en az 90 AKTS kredisi gereklidir.
(6) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için doktora çalışmalarında top-

lam en az 240 AKTS kredisi gereklidir.
(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için doktora çalışmalarında toplam en

az 300 AKTS kredisi gereklidir.
(8) Öğrencinin bir dönemde, tez ve uzmanlık alan dersi hariç AKTS dönem toplamı en

fazla 40 olabilir.
(9) AKTS kullanımı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Derslere kayıt
MADDE 23- (1) Öğrenciler, her akademik yarıyıl başında, akademik takvimde belir-

tilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen süre,
azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Yüksek lisans öğrencisi, danışmanın önerisi ile lisans öğrenimi sırasında almamış
olmak koşulu ile lisans derslerinden en fazla 2 ders, doktora derslerinden ise en fazla 1 ders
alabilir.
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(3) Doktora programı öğrencisi, danışmanın önerisi ile yüksek lisans öğrenimi sırasında
almamış olmak koşulu ile yüksek lisans derslerinden en fazla 1 ders alabilir. Bütünleşik doktora
programı öğrencisi yüksek lisans programından en fazla 3 dersi alabilir.

(4) Lisansüstü öğrencisi danışman atandıktan sonra tez çalışma konusu ile ilişkili olarak
danışmanının önerisiyle Enstitüye bağlı farklı bir anabilim dalından en fazla 2, farklı anabilim
dallarından ise toplamda en fazla 3 adet ders alabilir.

(5) Lisansüstü öğrencileri Üniversitenin lisansüstü programlarından en az 15 kredilik
ders alması koşuluyla, danışman ve anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kuru-
lunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilir.

(6) Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alacak olan lisansüstü öğrencilerin aka-
demik takvimde belirtilen süre içerisinde Enstitüye başvuruda bulunması gerekmektedir.

(7) Ders kayıt döneminde kayıt yaptıramayan öğrencilerin mazeret durumları belgeleri
ile beraber Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi durumunda
ders kayıt dönemi dışında da kayıtları gerçekleştirilebilir.

(8) Akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya öğrenim ücretini öde-
meyen ve mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için
kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(9) Öğrencinin dönem başında ders kayıt sürecinde ders kaydını gerçekleştirememiş
olması durumu aşağıdaki mazeretler çerçevesinde kabul edilebilir olarak değerlendirilir:

a) Kayıt yenileme süresi içerisinde hastalık, doğum, askerlik ve ölüm (Birinci derecede
yakınını kaybetme) gibi önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle katkı payını yatırmayan
ve ders seçimi yapamayan öğrenciler yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar ilgili belgeler ile
Enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunur.

b) Hastalık halinde; hastalığın en az ders kayıt sürecini kapsayan döneminde uzman
doktor raporuyla belgelenmesi gerekmektedir.

c) Kayıt yenileme süresi içerisinde önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle katkı
payını yatırıp ders kaydı yapamayan öğrenciler yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar Enstitü
müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunur.

ç) (a), (b) ve (c) bentleri dışında herhangi bir mazereti olan öğrencilerin Enstitü mü-
dürlüklerine yazılı başvuruda bulunmaları gerekir. Mazereti uygun görülen öğrencilerin ders
kayıtları ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(10) Öğrenimini normal süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun
46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim
ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

(11) Ders kayıtları ve mazeretleri nedeniyle ders kayıt süresini kaçıran öğrencilerin ma-
zeretlerinin geçerlilikleri ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders saydırma
MADDE 24- (1) Ders saydırma işlemi ders kayıt haftasında Öğrenci Bilgi Sistemi üze-

rinden yapılır. Öğrenci not çizelgesine sadece alınan en son ders işlenir.
(2) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil, son altı yarıyıl

içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarından anabilim dalı
müfredatına uygun olarak almış olduğu dersler bu kapsamda değerlendirilir. İlgili dersler, öğ-
renci kaydını sildirmiş ve bir diploma için kullanılmamış olmak şartı ile danışmanın görüşü,
anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı ol-
duğu programa transfer edilebilir. Ancak aktarılan kredi toplamı 30 AKTS’yi geçemez. Bu du-
rumda bulunan öğrencilerin akademik takvimde belirlenen süre içerisinde anabilim dalı baş-
kanlığına başvurmaları gerekmektedir. Enstitü zorunlu dersleri muafiyet ve ders saydırma sı-
nırlandırmasının dışında tutulur.
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(3) Mezun olunan lisansüstü programlardan ders saydırması yapılmaz.
(4) Erasmus, Mevlana ve benzeri karşılıklı değişim programları kapsamında yurt dışına

giden öğrencilerimizin ders saydırma işlemlerinde ders sayısı ile ilgili kısıtlama uygulanmaz
ve eşdeğer veya yerine sayılabilecek ders yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu ve kre-
disi ile birlikte öğrencinin transkriptine işlenir.

(5) Lisansüstü programlarda kayıt yapan öğrencilerin ders saydırma işlemleri ile ilgili
esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sınav ve değerlendirme
MADDE 25- (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları her bir ders için en az bir ara sınav

veya yarıyıl içi çalışması ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Yarıyıl içi çalışması; proje, ödev
veya seminer şeklinde yapılabilir.

(2) Öğrenci bir dersten yarıyıl sonu sınavına girebilmek için teorik derslerin en az
%70’ine, uygulama veya varsa laboratuvar çalışmalarının en az %80’ine devam etmiş olmalı-
dır.

(3) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için ek ba-
şarı koşulları belirlenebilir.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, yüz yüze yapılabi-
leceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru ban-
kasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik
ortamda da uygulanabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluş-
turulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklan-
ması ile sınav güvenliğinin sağlanmasında Üniversite tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(5) Seminer, tez ve uzmanlık alan dersleri kredisiz olup, genel ortalamaya dâhil edil-
mez.

Ders başarı notları
MADDE 26- (1) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavın harf notuna katkısı

% 40’tır. Bir ara sınav yapılması halinde % 40’ı, birden fazla ara sınav ve yarıyıl içi çalışması
yapılması halinde, bu sınavların ve yarıyıl içi çalışmalarının yüzdelik oranlarının toplamının
harf notuna katkısı % 40’ı geçmeyecek şekilde dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir. Dö-
nem başında sınav sayısı ve yüzde ağırlıkları ilan edilir.

(2) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl sonu sınavını gerektir-
meyen proje, stüdyo ve bunlara benzer dersler Enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşleri de
alınarak Enstitü Kurulunun kararı ile belirlenir ve Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkan-
lığına bildirilir. Bu durumda, yarıyıl ders notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde
tutularak verilir. Bir ders ve o dersin uygulama veya laboratuvarı ayrı ayrı değerlendirilebilir.
Bu durumda bu maddede belirtilen esaslar ders ve uygulama veya laboratuvar için ayrı ayrı
uygulanır.

(3) Öğrencilerin aldıkları her ders için notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo
esas alınır:

Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayısı
90-100 AA 4,00
80-89 BA 3,50
70-79 BB 3,00
60-69 CB 2,50
50-59 CC 2,00
45-49 DC 1,50
40-44 DD 1,00
30-39 FD 0,50
0-29 FF 0,00
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(4) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) G: Geçer (Başarılı) notu; kredisiz derslerden geçen öğrencilerle ve tez çalışmalarını

başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.
b) K: Kalır (Başarısız) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmalarında başarı gösteremeyen

öğrencilere verilir. Bu not genel başarı notu hesaplarına katılmaz.
c) S: Süren çalışma; tez çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir

ve bu not genel başarı notu hesaplamalarına katılmaz. Tez teslim edildiğinde S notu G notuna
çevrilir.

ç) D: Devamsız notu; devamsız öğrencilere verilir.
d) M: Muaf notu; Üniversite dışından nakil yolu ile gelen öğrencilere önceden almış

oldukları kredisiz ve ortalamaya katılmayan dersler için verilir. Dışarıdan yatay geçiş yoluyla
gelip, herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere M notu verilmez. M notu genel başarı
notu hesaplamalarına katılmaz.

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; o dersten yarıyıl notu olarak, bilimsel hazırlık
programında en az CC (2,00), yüksek lisans programında en az CB (2,50), doktora programında
ise en az BB (3,00) almış olmak gerekir. Öğrenci başarısız olduğu dersin yerine danışmanın
onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile başka ders alabilir.

(6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun
yüksek lisans programında en az 2,50, doktora programında ise en az 3,00 olması gerekir. AG-
NO’su bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak koşuluyla, başarı not-
ları bu değerlerin altında kalan derslerden yeteri kadarını tekrarlar ve/veya yeni ders alabilirler.
AGNO hesabında, tekrar edilen derslerden alınan son not geçerlidir. Bütün notlar öğrencinin
not çizelgesine işlenir.

Disiplin
MADDE 27- (1) Lisansüstü öğrencileri disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
İzin ve hakların saklı tutulması
MADDE 28- (1) Lisansüstü öğrencilerin; Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi

ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile araştırma veya öğrenim amacıyla süreli olarak yurt
dışına gitme veya görevlendirilmeleri, kamu veya özel bir kuruluşta çalışmaları nedeniyle öğ-
retime devam edememeleri, doğal afet ve sağlık nedeniyle derslerin ilk günü ile derslerin son
günü arasında kesintisiz iki ay süreyle devamsızlık yapması ve bunu sağlık raporu ile belgele-
mesi durumunda en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Zorunlu olarak askere gitme duru-
munda askerlik süresince; birinci derece yakınlarının ölümü durumunda bir yarıyıla kadar izin
verilebilir. Bunun dışında Senato kararına uygun olarak alınan sağlık raporları, mazeret sınav-
larına girme ve tez süresine eklenme amacıyla kullanılabilir. Bu süreler hiçbir suretle uzatılmaz.
Hastalık nedeniyle izinli sayılan öğrencilerin, bu süre içerisinde kamu ve özel kuruluşlardaki
görevlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi halinde, izinli sayılma durumu Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile iptal edilir.

(2) Afet ve salgın durumlarında tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir dö-
nem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak
üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir. Bu ek süreler azami süreden sayılmaz ve ek süre
taleplerinin uygunluğu Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) İzin istekleri gerekçeli dilekçe ve belgelerle birlikte yarıyıl başında ve derse yazılma
süreleri bitmeden önce müdürlüğe yapılır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler
bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.
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(4) İzinli sayılan öğrenci öğrenime devam edemez ve izinli olduğu yarıyılın sınavlarına
giremez.

(5) Uzun süreli hastalık, doğum ve askerlik nedenlerinden biri için devamsızlıktan kal-
ma durumlarında öğrencinin mazeretini gerekli belgelerle kanıtlaması halinde bu dönem için
öğrenim süresine ilave yapılır.

(6) Birinci fıkrada belirtilen nedenlerle izinli sayılan öğrencinin, nedenin ortadan kalk-
masından başlayarak en geç bir ay içinde bir dilekçe ile kayıtlı olduğu anabilim dalı başkanlı-
ğına başvurması gerekir. Aksi takdirde nedenin ortadan kalkmasından sonra geçen süre azami
öğrenim süresinden sayılır.

(7) Lisansüstü eğitimde verilebilecek izinler ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından
belirlenir.

İlişik kesme ve kayıt silme
MADDE 29- (1) Öğrencinin kaydını sildirme isteğini yazılı olarak beyan etmesi veya

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim ku-
rumundan çıkarma cezası alması durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinir
ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.

(2) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediği sonradan anlaşılan, sundukları
belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış, eksik olduğu belirlenen veya belgelerinde tahrifat
olduğu anlaşılan öğrencilerin Enstitüden ilişiği kesilir.

Tez/proje yazımı ve dili
MADDE 30- (1) Tez/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar, Senato tarafından

onaylanan tez yazım kılavuzu ve proje yazım kılavuzunda belirtilir.
(2) Lisansüstü programlarda hazırlanacak olan tez ve proje çalışmalarında kullanılacak

dil Türkçedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile
tez ve proje çalışmaları yabancı dilde yazılabilir. Türkçe dışındaki dilde yazılacak tez ve proje
çalışmaları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Katkı payı ödeme
MADDE 31- (1) Öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti 2547 sayılı Kanunun

46 ncı maddesi hükümlerine göre alınır.
(2) Katkı payı ödemeleri ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Mezuniyet için yayın koşulu
MADDE 32- (1) Doktora programından mezun olmak için, bu dönemde yapılmış ol-

mak şartıyla;
a) Fen ve Mühendislik Bilimleri alanları için SCI, AHCI, SCI-EXP kapsamındaki der-

gilerde bir adet tercihen tez konusuyla bağdaşan yayına/kabul belgesine,
b) Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri alanları için bir adet SCI, SSCI,

AHCI, SCI-EXP kapsamındaki dergilerde veya iki adet alan indeksi ya da yine iki adet TR Di-
zinde indekslenen dergilerde tercihen tez konusuyla bağdaşan yayına/kabul belgesine,

sahip olmak gerekir.
(2) Lisansüstü öğrencilerin danışmanı ile beraber tez çalışmasından üretmeleri beklenen

yayınların niteliği ve sayısı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 33- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini ka-
zanmasını sağlamaktır.
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Ders yükü
MADDE 34- (1) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az

olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120
AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her ya-
rıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebi-
lir.

(3) Tezli yüksek lisans programı için ders yükü ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından
belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programına geçiş
MADDE 35- (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe verilecek

izin ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Süre
MADDE 36- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde tez savunmasına girmeyen, tez ça-
lışmasında başarısız olan veya başarı ile savunmuş olduğu tezini teslim etmeyen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili
esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 37- (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı başkanlığı her

öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan, anabilim dalında lisansüstü programın yürütül-
mesine katkı sağlayan, bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Ana-
bilim dalı başkanı danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevini yürütür. Tez danışmanı,
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 38- (1) Yüksek lisans tez önerisi, danışmanın denetiminde öğrenci tarafından

hazırlanır, anabilim dalı kurulunda değerlendirilir ve en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ana-
bilim dalı başkanlıkları tarafından Enstitüye iletilir. Tez konusu, Enstitü Yönetim Kurulunun
onayıyla kesinleşir.

(2) Tez konusu ve önerisi üzerinde daha sonra gerçekleştirilmesi istenen değişiklikler,
aynı usul ile yapılır.

(3) Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onay (izin) belgesi alın-
dıktan sonra, Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.

Yüksek lisans tezi ve sonuçlandırılması
MADDE 39- (1) Senato tarafından belirlenen şartları sağlayan öğrenci, tezi ile ilgili

elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilmiş olan tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
yazmak ve tezini Enstitünün belirlediği şekilde çevrimiçi veya yüz yüze jüri önünde sözlü ola-
rak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen
tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanın
tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporu alınıp
imzalanarak diğer ilgili belgelerle birlikte anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla tez Enstitüye
iletilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar veril-
mek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
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(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın talebi, Enstitü anabilim dalı başkanının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve biri başka
bir üniversiteden olmak üzere üç veya beş kişiden (ikisi başka üniversiteden) oluşur. İkinci da-
nışmanın tez jürisinde bulunması durumunda jüri, beş kişiden oluşur. En fazla bir jüri üyesi
Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip uzmanlardan
seçilebilir.

(3) Jüri üyelerinin Enstitü Yönetim Kurulunda onaylandığı tarihten itibaren en erken
yedi, en geç otuz gün içinde tez savunma sınavı yapılır.

(4) Tez savunma sınavı öncesinde jüri tarafından kişisel tez değerlendirme raporu ha-
zırlanarak diğer savunma sınavı evrakları ile birlikte Enstitüye iletilir.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tez savunma sınavının yeri, günü ve saati, gerek yüz yüze gerek çevrimiçi sı-
navlarda, sınav tarihinden en az üç gün önce ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından anabilim
dalı resmi internet sayfası aracılığı ile ilan edilerek duyurulur. Tez savunma sınavı öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanında uzmanlardan oluşan dinleyicilere açıktır, ancak öğ-
renciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Sınav süresi en az 60, en çok 120 dakika olur.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya
oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca
tez sınavını izleyen üç iş günü içinde tutanakla Enstitüye bildirilir.

(7) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, gerekli dü-
zeltmeleri de tamamladıktan sonra Senatonun belirlediği tez yazım kılavuzuna göre yazılmış
tezini ilgili formlarla ve gerekli ise etik kurulu raporuyla birlikte tez savunma sınavından iti-
baren en geç bir ay içerisinde tez teslim kılavuzunda belirlenen kriterlere göre Enstitüye teslim
eder.

(8) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili
anabilim dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz.
İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir. Geçerli bir
mazeret nedeniyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte jürinin toplanamaması
veya adayın sınava katılamaması halinde, danışman tarafından sınavın yapılamama gerekçesi
ve yeni sınavın tarih, yer ve saati Enstitü anabilim dalı başkanlığına ve anabilim dalı başkanlığı
tarafından da aynı gün içerisinde yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni sınavın tarih, yer ve
saati Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yeni sınav tarihi, sınavın yapılamadığı
tarihi izleyen otuz günlük süreyi geçemez. İkinci kez toplanamayan jüri hakkında Enstitü Yö-
netim Kurulu karar verir.

(9) Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen öğren-
cinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş iş günü
içerisinde öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret Enstitü Yönetim Kurulunca kabul
edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden savun-
maya alınır. Mazeretinin belgesini Enstitüye sunmayan veya mazereti Enstitü Yönetim Kuru-
lunca haklı ve geçerli kabul edilmeyen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.
(11) 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 ilişiği kesilir.

(12) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Yüksek lisans diploması
MADDE 40- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi
şekil yönünden 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
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim
dalındaki programın 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.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 41- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin mesleki konu-

lardaki bilgisini artırmak ve öğrenilmiş bilgisinin uygulamada nasıl kullanılacağı konusunda
yol göstermektir.

Ders yükü ve süre
MADDE 42- (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı için diğer ders yükü durumları ile ilgili esaslar Senato

tarafından belirlenir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sü-
renin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler tezli yüksek lisans programı
için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla tezli yüksek lisans progra-
mına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Danışman atanması
MADDE 43- (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim dalı başkanlığı

her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir
öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora dereceli bir öğretim
görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Anabilim dalı başkanı danışman ata-
nıncaya kadar danışmanlık görevini yürütür, bu danışmanlık görevi için anabilim dalı başkanına
ders ücreti ödenmez ve ders yükünden de sayılmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin danışmanlık işlemlerinin nasıl
yapılacağı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dönem projesi ve sonuçlanması
MADDE 44- (1) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt

yaptırmak ve yarıyıl sonunda ilgili anabilim dalına Enstitü proje yazım kılavuzuna uygun olarak
hazırlanmış yazılı bir rapor vermek zorundadır.
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(2) Dönem projesinin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından danış-
man ve ana bilim dalı başkanlığı sorumludur.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 45- (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencilerin lis-

tesi anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye iletilir. Bu öğrencilerin mezuniyetine Enstitü
Yönetim Kurulunca karar verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz
yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı Enstitü anabilim dalındaki programın
YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 46- (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir
yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü
MADDE 47- (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240
AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.

(2) Tez çalışması ve seminer, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendiri-
lir.

(3) Doktora programı için diğer ders yükü durumları ile ilgili esaslar Senato tarafından
belirlenir.

Yüksek lisans programına geçiş
MADDE 48- (1) Bütünleşik doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini

başarı ile tamamlamış bir öğrenci, ilgili tezli yüksek lisans veya tezsiz yüksek lisans programına
geçebilir. Bu durumda yapılan başvurular anabilim dalı başkanlığının değerlendirmesi ve Ens-
titü Yönetim Kurulu kararı ile neticelendirilir.

(2) Bütünleşik doktora programından yüksek lisans programlarına geçiş ile ilgili diğer
esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 49- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 26 ncı
maddenin altıncı fıkrasında yer alan en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

30 Nisan 2022 – Sayı : 31825                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



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

(5) Gerekli şartların sağlanması ve teze yazılmak koşulu ile yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler için en erken yedinci yarıyılın sonunda, lisans derecesi ile kabul edilenler için
tez teslimi en erken dokuzuncu yarıyılın sonunda yapılabilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 50- (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, kurul kararı ile her öğrenci için Üni-

versite kadrosunda bulunan anabilim dalında doktora programının yürütülmesine katkı sağla-
yan, bir tez danışmanını Enstitüye önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ke-
sinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

Yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı
MADDE 51- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

(2) Kredili dersleri ve semineri başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınavına
alınır.

(3) Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler en geç beşinci
yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girmiş olmalıdır. Bir öğrenci, en fazla iki kez yeterlik sınavına
girebilir. Belirlenen sınav döneminde mazeretsiz bir şekilde yeterlik sınavına girmeyen öğren-
cinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından kurul kararı ile önerilen
ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim
üyesinden oluşur. Yeterlik sözlü sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak Enstitünün belirlediği şekilde
çevrimiçi veya yüz yüze yapılır. Ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınav jürisi yazılı ve sözlü olarak yaptığı her bir sı-
navdan en az 70 alan öğrenciyi başarılı sayar. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınav-
lardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen 3
iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin
durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş iş günü içerisinde
öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edildiği
takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde yeniden yeterlik sına-
vına alınır. Mazeretinin belgesini Enstitüye sunmayan veya mazereti Enstitü Yönetim Kuru-
lunca haklı ve geçerli kabul edilmeyen öğrenci başarısız kabul edilir.
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(7) 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.

(8) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-
me şartları Senato tarafından belirlenir.

(10) Yeterlik sınavıyla ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
Tez izleme komitesi
MADDE 52- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde Enstitü

anabilim dalı başkanlığının kurul kararı ile önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir tez
izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü anabilim dalı
başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapı-
labilir.

Tez önerisi savunması ve tez izlenmesi
MADDE 53- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde Enstitünün belirlediği şekilde çevrimiçi veya yüz yüze sözlü olarak
savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün
önce komite üyelerine dağıtır.

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

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

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(5) İlk tez izleme raporu tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunda onaylandığı tarihten
itibaren ilk 6 aylık sürenin sonunda verilir. Devam eden tez izleme raporları da 6 aylık dönem-
lerdeki çalışmaları içerecek şekilde sunulur.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez İzleme Komite
raporu, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde Enstitü müdür-
lüğüne gönderilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bu-
lunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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Doktora tezi ve sonuçlandırılması
MADDE 54- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tara-

fından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde Enstitünün
belirlediği şekilde çevrimiçi veya yüz yüze sözlü olarak savunur. Sınav süresi en az 60, en çok
150 dakika olur.

(2) Doktora tezini savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir oldu-
ğuna ilişkin görüşü, danışman ve öğrenci tarafından imzalanmış intihal yazılım programı ra-
poru, tez ve diğer ilgili belgeler anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye iletilir. Enstitü
söz konusu tez ve intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim
Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için başarılı olarak sonuçlanmış en az üç adet
tez izleme komitesi raporunun sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim dalı başkanlığının kurul kararı ile
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 öğ-
retim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ay-
rıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

(6) Bu sınava mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili anabilim
dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan
edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir. Geçerli bir ma-
zeret nedeniyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte jürinin toplanamaması
veya adayın sınava katılamaması halinde, danışman tarafından sınavın yapılamama gerekçesi
ve yeni sınavın tarih, yer ve saati Enstitü anabilim dalı başkanlığına ve anabilim dalı başkanlığı
tarafından da aynı gün içerisinde yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni sınavın tarih, yer ve
saati Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yeni sınav tarihi, sınavın yapılamadığı
tarihi izleyen otuz günlük süreyi geçemez. İkinci kez toplanamayan jüri hakkında Enstitü Yö-
netim Kurulu karar verir.

(7) Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen öğren-
cinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş iş günü
içerisinde öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret Enstitü Yönetim Kurulunca kabul
edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden savun-
maya alınır. Mazeretinin belgesini Enstitüye sunmayan veya mazereti Enstitü Yönetim Kuru-
lunca haklı ve geçerli kabul edilmeyen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(8) Tez savunma sınavında jürinin ortak kararı ile tezin adında değişiklik yapılabilir.
(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü
içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli
düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bu-
lunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olan-
lardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 49 uncu maddenin dördüncü fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Doktora diploması
MADDE 55- (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 anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gön-
derir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve ilgili diğer koşulları da sağlamak kaydıyla dok-
tora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
Enstitüye, gerekli ise etik kurulu raporuyla birlikte teslim eden ve tezi yazım kuralları yönünden
uygun bulunan öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile doktora diploması almaya hak kaza-
nır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu
koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüsha-
sının 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.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü programa kayıt
MADDE 56- (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanıldığı durumlar
MADDE 57- (1) Lisansüstü programlarda dersler, sınavlar, seminer sunumu, tez izleme

komitesi toplantısı, yeterlik sınavı ve tez savunma sınavları Enstitü tarafından belirlenen ilke-
lere uygun olacak şekilde yüz yüze veya kayıt altına alınmak şartıyla anlık görsel ve işitsel ile-
tişim kurulabilecek şekilde uzaktan eğitim teknolojileri kullanılarak çevrimiçi de yapılabilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 58- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hüküm-

leri ile Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 59- (1) 29/7/2017 tarihli ve 30138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gü-

müşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 56 ncı madde hükümleri uygulanmaz.
(2) 32 nci maddenin birinci fıkrası, 1/1/2023 tarihinden önce tez teslim başvurusu ya-

pacak öğrenciler için uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 60- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 61- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürü-

tür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5020 

—— • —— 
Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5062 

—— • —— 
Ankara 53. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4838 
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Ankara 1. İnfaz Hakimliğinden: 

 
 4850 

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

 
 4993 

—— • —— 
Alanya 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4994 
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Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4886 

—— • —— 
Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5083 

—— • —— 
Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5084 

—— • —— 
Amasya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4991 

 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4998 

—— • —— 
Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4976 

—— • —— 
Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4992 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4970 

—— • —— 
İnebolu Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4969 
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Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4971 

—— • —— 
Van 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4823 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4973 
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İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4985 

—— • —— 
İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4982 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ 
SATILACAKTIR 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Bayramiç OİM  
İhale Tarihi : 09/05/2022 // İhale Saati: 10:00 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S.No: Şefliği Cinsi Bölme No 
Parti 

No 
Adet m3/Ster 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici Teminat 

(TL) 

1 KAZDAĞI 
Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
22 287 6.207,00 3.919,669 1.355 159.335,00 

2 YİĞİTLER 
Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
38/39/62/63 288 2.408,00 990,675 1.200 35.665,00 

3         

4         

5         

TOPLAM:  8.615,00 4.910,344 2.555 195.000,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/ 
adreslerinden temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR5500010000 
77094996885001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0286 773 11 03 (2313 - 2332) - Hakan AKÇİL 
 4963/2-1 

—— • —— 
İPTAL İLANI 

TKİ Eli İşletme Müdürlüğünden: 
İşletmemize ait olup 09.04.2022 tarih ve 31804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Muhtelif İş Makinası yedeği (113 Kalem) Hizmet Dışı Malzeme Satışı ihale ilanı 29.04.2022 
tarihi itibariyle İPTAL edilmiştir. İlgililere ilanen duyurulur. 

İhalenin - Niteliği - Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih - Saati Teslim Süresi 

1- 

Muhtelif İş Makinası yedeği 

(113 Kalem) Hizmet Dışı 

Malzeme Satışı 

 2022-0414 10.05.2022-14.00 30 Gün 

    5172/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Ankara İli Kızılcahamam Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait Alpagut Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı 

belirtilen taşınmaz mal 07.04.2022 tarih ve 82 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. 
maddesine göre aşağıda yazılı tarih ve saatte Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye 
Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk 
Tahsilat Şefliğinden alınabilir  

 
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSA 

 

SIRA 

NO 
ADA PARSEL 

TOPLAM m² 

YÜZÖLÇÜMÜ 

m² 

MUHAMMEL 

BEDEL TL 

TOPLAM 

BEDEL TL 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 

TL (%10) 

İHALENİN 

TARİHİ SAATİ 

1 120 1 27189,13 350.-TL/m² 9.516.195,50 

 

951.619.55.

 

12.05.2022 15:00 

İlgililere ilan olunur.  5122/1-1 
—— • —— 

BİG-BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İHALESİ YAPILACAKTIR 

Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamızdan 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikasına 1.500 Ton yarı mamul (torbalı) 
kuru çay nakliyesi işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satın alma ve İhale yönetmeliğimizin    
9. maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır. 

2. Bu işe ait ihale dokümanı, Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğü - Dörtyol Köyü No: 136 
53090 Merkez/RİZE adresinden 60,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur 

3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 5 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 14.00 e kadar 
Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğü - Dörtyol Köyü No: 136 53090 Merkez/RİZE adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00 de açılacaktır. 

4. Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

5. İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici 
teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 
oranında alınır. 

6. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 
olmalıdır. 

7. İhale, Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
8. Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 4915/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ İŞLEM DONANIMI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 

ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Bilgi İşlem Donanımı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 
uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

İHALE ŞARTNAME BEDELİ 
Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin Miktar 140,00.-TL 

KISIM-1 
Masaüstü Bilgisayar 350 adet 

140,00.-TL 
Monitör 400 adet 

KISIM-2 

Kvm Switch 30 adet 

130,00.-TL 
Dock Statıons (Sabit Disk İstasyonu) 50 adet 
Harici Bluray/Dvd Okuyucu/Yazıcı 100 adet 

Nvme Veri Depolama Cihazı 60 adet 
1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a)İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur. 

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 24.05.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 
tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 
veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi gereğince 
istisna kapsamındadır. 

 5065/1-1 
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5 KISIM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma 

Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 5 Kısım Muhtelif Cins ve Miktar Malzemenin teknik 

şartnamesine ve malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE  EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

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

birlikte teknik şartname, malzeme listesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale 

ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 16.05.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir.. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu 

inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik 

şartnamesine ve malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 5121/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Osmaniye Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim 

Malzemesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, malzeme listesine uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

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

birlikte teknik şartnamesi, malzeme listesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 18.05.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler bilahare bildirilecek 

bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 5144/1-1 
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1.500.000 TON TÜVENAN KÖMÜR KAZI, YÜKLEME NAKLİYESİ VE OPERATÖRLÜ 
HİDROLİK EKSKAVATÖR KİRALANMASI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
ÇLİ Müdürlüğü 1.500.000 Ton Tüvenan Kömür Kazı, Yükleme Nakliyesi ve Operatörlü 

Hidrolik Ekskavatör Kiralanması Hizmet Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2022/430417 
1- İdarenin 
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet 

Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 
ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-416 20 01 
  Faks: 0286-416 37 00 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 
2- İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇLİ Müdürlüğü Açık Ocak Sahasından 1.500.000 ton 

Tüvenan Kömürün Tüvenan Kömür Stok Sahası ile 
Aynı Yerdeki Kriblaj Tesislerine Kazı, Yükleme 
Nakliyesi ve 1200 Saat Operatörlü Hidrolik Ekskavatör 
Kiralanması Hizmet Alımı 

b) İşin Yapılacağı Yer : TKİ Kurumu ÇLİ Müdürlüğü üretim sahası, Trmik 
Santral yanındaki İşletmemize ait tüvenan kömür stok 
sahası ile aynı yerdeki kriblaj tesisleri arası Çan/ 
Çanakkale 

3- İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale 
b) Yapılacağı yer : ÇLİ Müdürlüğü- Satınalma Şube Müdürlüğü-Toplantı 

Salonu 
c) Tarihi ve saati : 12/05/2022 Perşembe günü saat 11:00 
d) Dosya no : 933-KÇLİ/2022-488 
4- İhaleye ait dokümanlar; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk 
Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 
7286 0732 82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. Doküman alıcı ödemeli şeklide, posta veya kargo yoluyla satın 
alınabilir. Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak 
gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının ihale 
tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. 
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. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 
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5-Teklifler 12/05/2022 Perşembe günü saat 11.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi 
10- İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir 
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 
 5108/1-1 

—— • —— 
TÜVENAN KÖMÜR, KÖMÜR ÖRTÜ TABAKASI VE ARA KESMENİN KAZI, 

YÜKLEME VE NAKLİYESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğü Açık Ocak Sahasından 600.000 ton Tüvenan 

Kömürün Tüvenan Kömür Stok Sahası ile Aynı Yerdeki Kömür Hazırlama Tesislerine ve 
1.000.000 ton Kömür Üstü Örtü Tabakası ve Ara Kesmenin Dekapaj Döküm Sahalarına Kazı, 
Yükleme ve Nakliyesi Hizmet Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2022/441001 

1-İdarenin  

a) Adresi  : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 
  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No:206 
  ÇAN/ÇANAKKALE  
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-416 20 01 Faks: 0286-416 37 00 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet adresi:    : www.cli.gov.tr. 
2- İhale Konusu Malın: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : - 600.000 ton  Tüvenan  Kömürün  Tüvenan  Kömür Stok 
  Sahası ile Aynı  Yerdeki  Kömür  Hazırlama  Tesislerine 
  Kazı, Yükleme ve Nakliyesi 
  - 1.000.000 ton Kömür Üstü Örtü Tabakası ve Ara 
  Kesmenin Dekapaj Döküm Sahalarına Kazı, Yükleme ve 
  Nakliyesi 
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b) İşin Yapılacağı Yer :  ÇLİ  Müdürlüğü  Çan   Linyitleri   İşletmesi   Müdürlüğü 
  üretim sahası, Termik  Santral yanındaki İşletmemize ait 
  tüvenan kömür stok sahası ile aynı yerdeki kriblaj tesisleri 
  arası Çan/ÇANAKKALE  
3- İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale 
b) Yapılacağı Yer : ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu  
c) Tarihi ve Saati : 17/05/2022 Salı günü saat 14:00 
d) Dosya No : 933-KÇLİ/2022-0512 
4- İhaleye ait dökümanlar ; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk 
Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 
7286 0732 82”  nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale 
tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla 
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5-Teklifler 17/05/2022 Salı günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6-İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7-Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8-İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9-İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi  
10-İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11-Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir  
12-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13-Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 
 5140/1-1 
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1 NOLU SUNGURLAR BUHAR KAZANI BORULARININ MONTAJININ ARGON 

KAYNAĞIYLA YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 Nolu Sungurlar Buhar Kazanı Borularının Montajının Argon Kaynağıyla Yaptırılması 

İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt no : 2022/431779 

1-İdarenin 

a) Adresi : Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi 

Alpaslan Türkeş Bulvarı: No: 18/36360 Merkez/ KARS 

b) Telefon ve faks numarası : 0(474) 213 57 21- 0(474) 213 57 33 

2-İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Buhar kazanı borularının demontajı ve montajı. 

 • 107 adet tavan, taban ve yan duvar borularının birleşim yerleri 

TIG(Argon) Kaynağı ile yapılacaktır.(Ø57x3,6 St35,8) 

 • 109 adet ara duvar boruları birleşim yerleri TIG(Argon) 

Kaynağı ile yapılacaktır.(Ø57x3,6 St35,8) 

 • Bu borulara ait perde kaynaklarının yapılması. (320 m +- %5) 

b)Yapılacağı yer : Kars Şeker Fabrikası  

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kars Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 13.05.2022 Cuma günü saat 14:00 

4-İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 200,00 TL 

(Y.İkiyüztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7-Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5012/1-1 
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MGM YERALTI ELEKTRİK KABLOLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
MGM Yeraltı Elektrik Kabloları 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:267090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 90 -0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının  
Görülebileceği ve  
Satın Alınabileceği Yer 

1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 
Mahallesi Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK 
2- TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat 
Caddesi) 68.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik PostaAdresi : metehan.buyukcivelek@taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın/Hizmetin  
a) Dosya No : 2214026 
b) IKN : 2022/424206 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : MGM Yeraltı Elektrik Kabloları-22 Kalem 
ç) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir. 

d) İşe BaşlamaTarihi : 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 : Teslim süresi 90 takvim günüdür.  
3-İhalenin  
a) YapılacağıYer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b) Tarih ve saati : 13.06.2022 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. 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, 
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) 
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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. Firmalar teklifleri ile birlikte (teklif yılı için geçerli) Maden Kablosu Uygunluk 

Belgesini vereceklerdir. 
7-Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
8-İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 
9-Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

10-Teklif ve Sözleşme Türü: İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kaleminin miktarı ile iş 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 
Yüzde (OnBeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

13-Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

14-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. 

15-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

16-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
17-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
17.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
17.2. 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. 5010/1-1 
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18 KALEM FANTÜP, FANTÜP İÇİN “Y” PARÇASI (PANTOLON) VE REDÜKSİYON 
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
18 Kalem Fantüp, Fantüp İçin “Y” Parçası (Pantolon) ve Redüksiyon 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 İhale 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 0372259 47 75 - 0 372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının  
Görülebileceği ve  
Satın Alınabileceği Yer 

1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
2- TTK Ankara İrtibat Şube Müdürlüğü Misafirhanesi 7. 
Cadde (Aşkaabat Cad.) 68. Sokak No: 22 
Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer  TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 
Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi selami.kilic@taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın/  
Hizmetin 

 

a)Dosya No 2217025 
b)IKN 2022/419976 
c)Niteliği, Türü, Miktarı 18Kalem Fantüp, Fantüp İçin “Y” Parçası (Pantolon) ve 

Redüksiyon 
ç)Teslim Yeri / İşin  
Yapılacağı Yer 

 

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 90(doksan) takvim günüdür. 
3-İhalenin   
a)Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b)Tarih ve saati 06.06.2022 Pazartesi – 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, 
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 
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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 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 
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- Firmalar teklif ettikleri ürünlere (üretici firmayla yapmış oldukları sözleşmeyi ve son 

1 yıl içerisinde alınmış anti-statik ve alev yürütmez test sonuçlarını) ait, akredite kuruluşlardan 
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alınmış 2014/34/AT direktifine uygun sertifikalarını ya da Türkiye’de akredite olmuş 
laboratuvardan alınmış test belgelerini (anti-statik ve alev yürütmez) ya da Kurumumuz Test ve 
Ölçümleme Şube Müdürlüğünden alınabilecek olan test belgelerini teklifle vereceklerdir. 

6.1.1. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB 
ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

6.1.2. Teknik şartnamede tüm hususlar belirtilmiştir. 
7-. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif edenler lehine fiyat 

avantajı uygulaması yapıldıktan sonra grup toplam tutarı en düşük fiyat esasına göre 
belirlenecektir. 

8- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. 
- Bu ihalede 3 kalem çelik telli Fantüp ve diğer 15 kalem malzeme ekonomik açıdan 2 

grup olarak değerlendirilecektir. Malzeme grupları ekonomik açıdan toplamda 
değerlendirileceğinden söz konusu gruplara kısmi teklif verilemeyecektir. 

9- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı teklif 
alma Birimine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif 
verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

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- Fiyat avantajı uygulanması: 
-Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde onbeş) oranında fiyat 

avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için 
teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgelerini sunması zorunludur. 

-Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

12-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. 

13- İhale dokümanının görülmesi ve temini: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent 
Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. 
Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL karşılığı aynı adreslerden 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

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. 
16-1. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.2.İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.3. 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. 

İlan olunur. 
 5011/1-1 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

GAZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Gaz Altı Kaynak Makinesi 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 4000 - 0372 259 1900 
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 : ttk@ taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2244007 
b) İKN : 2022/434676 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Gaz Altı Kaynak Makinesi/ 2 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 : 45 takvim günü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu 
b) Tarih ve Saati : 24/05/2022 
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 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin          
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(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. 
6.2. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6.4. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6.5. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
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: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 
(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

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. 5157/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU: 
Tapunun Şehitkâmil İlçesi Karacaören Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel 

numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat 
tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir. 

S.NO İlçe Mahalle Ada Parsel Alan 
İmar 
Planı 

m² Rayiç 
Bedeli 

Muhammen 
Bedeli 

Geçici 
Teminat 

1 Şehitkamil Karacaören 8294 1 
25.461,32 

m² 

Konut 
(E:1.00 

Yençok:6 
Kat) 

520,00 TL 13.239.886,40 TL 397.197,00 TL 

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

yapılacaktır. 
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı 
alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına 
konulacaktır.  

İhale şartname bedeli 250,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya 
Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir. Her taşınmaz için ayrı 
şartname bedeli yatırılacaktır. 

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler.  

5. İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 25.05.2022 Çarşamba Günü Saat 15:00‘de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 25.05.2022 Çarşamba Günü Saat 12:00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

6. İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
-A. İÇ ZARF 
 Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 
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Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

-B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
 a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
 b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 
 c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi,  
 ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
 d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  
 e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 
 f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
 g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
 ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
 h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
-C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI  
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
 4959/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU: 
Tapunun Şehitkâmil İlçesi Karacaören Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel 

numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat 
tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir. 

S.NO İlçe Mahalle Ada Parsel Alan 
İmar 
Planı 

m² Rayiç 
Bedeli 

Muhammen 
Bedeli 

Geçici 
Teminat 

1 Şehitkamil Karacaören 8285 1 
29.332,07 

m² 

Konut 
(E:1.00 

Yençok:6 
Kat) 

550,00 TL 16.132.638,50 TL 483.980,00 TL 

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

yapılacaktır. 
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3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı 
alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına 
konulacaktır.  

İhale şartname bedeli 250,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya 
Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir. Her taşınmaz için ayrı 
şartname bedeli yatırılacaktır. 

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler.  

5. İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 18.05.2022 Çarşamba Günü Saat 15:00‘de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 18.05.2022 Çarşamba Günü Saat 12:00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

6. İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
-A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

-B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
 a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
 b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 
 c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi,  
 ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
 d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  
 e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 
 f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
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 g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
 ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
 h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
-C DIŞ ZARFIN KAPATILMASI  
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
 4960/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU: 
Tapunun Şehitkâmil İlçesi, Özgürlük Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, 

tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı 
belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir. 

Mahalle Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu Rayiç Bedeli 
Muhammen 

Bedel 
Geçici Teminat 

Özgürlük 6530 5 15.000,00 m² 
TİCTK (Ticaret,Turizm, 

Konut Alanı E: 2.00 
Yençok: 25 Kat) 

9.500,00 TL 
142.500.000,00 

TL 
4.275.000,00 

TL 

Özgürlük 6530 6 12.000,00 m² 
TİCTK (Ticaret,Turizm, 

Konut Alanı E: 2.00 
Yençok: 25 Kat) 

9.000,00 TL 
108.000.000,00 

TL 
3.240.000,00 

TL 

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı 
alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına 
konulacaktır.  

İhale şartname bedeli 250,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya 
Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir. Her taşınmaz için ayrı 
şartname bedeli yatırılacaktır. 

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler.  
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5. İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 18.05.2022 Çarşamba günü saat 15.30 ‘de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 18.05.2022 Çarşamba günü saat 12.00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

6. İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
-A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

-B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
 a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
 b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 
 c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi,  
 ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
 d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  
 e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 
 f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
 g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
 ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
 h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI  
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
 4961/1-1 
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LİSANSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YAP-İŞLET DEVRET MODELİ İLE YAPIM 
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ardahan Belediye Başkanlığından: 
1-Ardahan merkez Halilefendi mahallesinde lisanssız güneş enerjisi santrali yapım işi. 

İşletme Süresi 
/Yıl 

25 Yıllık Tahmini 
Üretim Bedeli 

(Muhammen Bedel) 

Lisansız Güneş 
Enerjisi Santrali İşinin 
Tahmini İmalat Bedeli 

Tesisin İmalat 
Süresi / Gün 

Tesisin Tahmini 
İmalat Bedelinin 

%3 Geçici 
Teminat Bedeli 

25 (Yirmibeş) 175.258.816,00 TL 29.586.721,57 TL 180 887.601,65TL 
İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesi gereğince kapalı teklif 

usulü ile ihale yapılacaktır. 
a) İhalenin Yeri: Ardahan Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu Kaptanpaşa 

Mahallesi İnönü Caddesi No.27 Merkez /ARDAHAN 
b) İhale Tarih ve Saati: 10/05/2022 Salı günü saat 14:00’de 
2- İhale Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
3- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler; 
4- A) İstekli gerçek kişi ise; 
a) Kanuni ikametgâhı ve geçerli kimlik belgesi, 
b) Noterden onaylı imza beyannamesi, 
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
d) Ardahan Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İlan tarihi itibariyle alınmış olacak) 
e) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış şartname, (İsteklinin iş ortaklığı olması 

halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların şartnamenin tüm sayfalarını, imzalanması şarttır.)  
f)  Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu 
g) Şartname ekine uygun Teklif Mektubu, 
h) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya 

Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçici Teminat 
Mektubu verilmesi halinde Mektubun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükmü 
gereğince süresiz düzenlenmiş olması, aynı kanunun 27. maddesi hükmü gereğince de Her 
teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı 
şubenin limitlerinin de gösterilmiş olması gerekmektedir.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç 
edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler Kanuni 
ikametgâhı olması,  

B) İstekli tüzel kişilik ise; 
a) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi: tüzel kişiliğin 

idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya 
Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, 
İhalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiş belgenin aslı veya noter tarafından tasdikli belge  
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b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu 4 bilgilerin tamamının bir 
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili 
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

d) Ardahan Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İlan tarihi itibariyle alınmış olacak) 
e) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış şartname, (İsteklinin iş ortaklığı olması 

halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların şartnamenin tüm sayfalarını, imzalaması şarttır.)  
f)  Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu 
g)  Şartname ekine uygun Teklif Mektubu 
h) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya 

Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçici Teminat 
Mektubu verilmesi halinde Mektubun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesi hükmü 
gereğince süresiz düzenlenmiş olması, aynı kanunun 27. Maddesi hükmü gereğince de Her 
teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı 
şubenin limitlerinin de gösterilmiş olması gerekmektedir.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç 
edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin 
her birisinin yukarıda belirtilen ilgili belgeleri (teklif mektubu, şartname ödendiğine ilişkin 
makbuz ve geçici teminata ilişkin belgeler hariç.) ve Ortak Girişim Beyannamesi sunmak 
zorundadır.  

İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen ortak 
girişim beyannamesi 

İstekliler teklif mektubunu imzalı (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını 
oluşturan tüm tarafların) olarak rakam ve yazıyla KDV dahil olarak yazarak ve yukarda ihaleye 
katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, 
soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan 
İdarenin açık adresi yazılır. Zarf en geç ihale saatine kadar İhale Birimine teslim edilecektir. 

5- İhale ile ilgili şartnameler hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’ne bağlı İhale Biriminde görülebilir. Şartname bedeli 1.000,00TL (Bin Türk 
Lirası)’dir.  

6- İstekliler teklif zarfını İhale Birimine en geç 10/05/2022 Salı günü saat 14:00’de kadar 
teslim etmesi gerekmektedir. 

7- Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan sözleşme giderleri, karar ve damga vergisi. 
Resim tapu harcı ve harç giderleri vb. tüm masraflar müşteriye aittir. 

8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9- Katılımcılar ihaleye girecekleri taşınmaz için üsteki şartları sağlayarak ihaleye 

katılabilirler. 
10- Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 
  5052/1-1 
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100 M2 ALANLI FOTOĞRAF VE VİDEO DÜKKANI KİRAYA VERİLMESİ - ÇEKİM 
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul İli Kadıköy Belediye Başkanlığından: 
Kadıköy Evlendirme Dairesi yanındaki 100 m2 alanlı Fotoğraf ve Video dükkanı-çekim 

işi 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 17.05.2022 Salı günü 
saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir. 

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 17.05.2022 tarihinden bir gün 
öncesi 16.05.2022 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri 
ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır. 

İŞİN TÜRÜ AYLIK MUH.BED GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ 
Fotoğraf video dük. 

Ve çekim işi 
169.500,00.- TL/Ay 

+KDV. 305.100,00.- TL. 2.000.00.- TL. 

İHALE GÜN VE SAATİ 
17.05.2022 Saat 14.00’da 

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler: 
a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi, 
b) Nüfus sureti (onaylı), 
c)Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,  
1-Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya 
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) 

2-Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 
veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 
olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel 
kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 
olması gerekir.)  

d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat 
mektubu, 

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,  
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı 

bulunması, 
g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi 

ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi, 
h)İhale katılımcılarının Fotoğraf-Video çekim işini en az 2 yıldır yaptığına dair bir 

belgeye haiz olması, daha önceden bu işi yapmış olsa bile bu belgeleri ibraz etmeyenlerin ihaleye 
katılması mümkün değildir. Katılımcıların Bu mesleği icra etmeyenler bir başkasının yetki 
belgelerini Ticari ortaklık adı altında kullanarak ihaleye iştirak edemezler. Ayrıca katılımcıların 
son 6 ay içinde faaliyette olduğuna dair onaylı belge* 

ı)İhaleye katılacakların Belediyeye ihale tarihinde vadesi gelmiş borcu olmadığına dair 
belge* 

i)İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin ihale ilk ilan tarihinde en az 5 (beş) sigortalı 
çalıştırıyor olması ve bunlardan en az ikisinin ( şirket ortakları dahil) 2 (iki) yıldan az olmamak 
üzere kalfalık veya ustalık belgesine sahip olması* 

j) TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi * 
k)Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
*İhale Şartnamesinin 18. Maddesi ve Özel şartnamenin 36. Maddesi hükümleri 

uygulanacaktır 
 4732/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Trabzon İli Ortahisar Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi 2 nolu Beşirli mahallesi 

1444 ada 5 parselde bulunan, 1585,67 m² yüzölçümlü, mevcut İmar Planında pazar yeri 
niteliğindeki taşınmaz, üzerinde bulunan 2861 m² inşaat alanına sahip 4 katlı bina ile birlikte, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek 
satılacaktır. 

İhale, 17.05.2022 tarihinde Salı günü, saat 11:00’da, Ortahisar Belediyesi Encümen 
Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar 
Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde temin edilebilir. İhaleye 
katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan 
herkes ihaleye katılabilir. Satış ihalelerinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren 15 
(onbeş) gün içerisinde alıcı, ihalede belirlenecek olan satış bedelini ve satış bedeli üzerinden 
binde 5,69 (‰5,69) oranında ihale karar pulu damga vergisini, peşin olarak ödeyecektir.  

İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler : 
A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 
1- İkametgâh belgesi, 
2- Nüfus cüzdan fotokopisi, 
3- Noter tasdikli imza beyannamesi, 
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,  
5- İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu) 
6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza 

beyannamesi,  
7- Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge. 
8- 2886 Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. 
9- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belge, 

2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği 
kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli 
imza beyannamesi), 

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 
4- İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu) 
5- Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge. 
6- 2886 Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. 
7- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza 

beyannamesi, 
8- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. 
İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir.  
İstenilen belgeler, en geç 17.05.2022 Salı günü 10:00 a kadar Ortahisar Belediye 

Başkanlığına teslim edilecektir.  
Mahalle - Ada - 

Parsel Cinsi Mevcut Durumu Arsa M² Muhammen 
 Bedel ( TL) 

Geçici 
Teminat (TL) 

İhale 
Tarihi 

İhale 
Saati 

2 nolu Beşirli 
mah. 1444 Ada 

5 Parsel 

Pazar 
Yeri 

2861 m² İnşaat alanı olan 4 
Katlı Bina. 

(Bodrum+Zemin+1. ve 2. 
Kat) 

1585,67 12.434.425,00 373.033,00 17.05.2022 11:00 

İlan olunur. 
  4871/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5120/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5158/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5159/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5160/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5161/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5162/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5152/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5153/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5130/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5130/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5130/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5130/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN 

DÜZELTME İLANI 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında Çelebiler İnşaat ve Nakliyat 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında verilen ve 21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi 
Gazete’nin 203’üncü sayfasında yayımlanan ihalelere katılmaktan yasaklama kararında İhale 
Kayıt Numarası (İKN) sehven hatalı yazılmıştır. Söz konusu İhale Kayıt Numarası (İKN) 
2021/488332 olarak düzeltilmiştir. 
 5123/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Gökhan Tunç Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı. 
VAKFEDENLER : Fatma Şükran TUNÇ, Osman TUNÇ, Celal Alp TUNÇ, Argun 

TUNÇ, Ebruhan ZOR, Mehmet ERDOĞAN, Ertan TUNÇ, Gülay GÜLŞEN ERENÇ, Musa Galip 
ÖZKAYA, Bayram ÖZTÜRK, Halil DEMİRARSLAN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/04/2022 tarihinde kesinleşen, 03/03/2022 
tarihli ve E:2021/850, K:2022/127 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kuruculardan Fatma Şükran TUNÇ ve Osman TUNÇ’un evlatları, 
Celal Alp TUNÇ’un ise kardeşi olan ve 21/10/2021 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşan mümtaz 
insan Gökhan TUNÇ’un kıymetli hatırasına hürmet vesilesi olarak, merhumun hamiyet sever, 
paylaşımcı, manevi değerlere ve gelenek ve göreneklerimize sıkı sıkıya bağlı daima başkalarını 
düşünen, ilim, irfan ve irşad düşkünü şahsiyet özelliklerinin; yakın çevresinde, uzak çevresinde, 
yakın akraba, uzak akraba ve hısım ahbap tanıdık tanımadık toplumun tüm kesimlerinden; 
çalışanları, okuyanları, emek sarf edenleri, kendini geliştirmeyi, hedef edinenleri, imkanları 
elvermeyenleri, yoksulları, yoksunları, öksüzleri, yetimleri, ayrılmış anne babaların çocuklarını, 
parçalanmış ailelerin çocuklarını destekleyerek, onlara katkıda bulunmak ve vakıf senedinde 
belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 200.000.-TL (İkiyüzbinTürkLirası) 
YÖNETİM KURULU: Osman TUNÇ, Argun TUNÇ, Celal Alp TUNÇ. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mehmetçik Vakfı’a devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 5141/1-1 

—— • —— 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden: 
Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilen, yapımı tamamlanan ve 03 Ocak 2017 tarihinde 

işletmeye açılan İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi (Avrasya Tüneli) Projesi kapsamında, 
1. 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren [azami tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya silindir 

kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu 
taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar 
için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu 
taşıtların (motosikletlerin)] / [18.07.1997 tarihli 23053 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilen 
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde tanımlandığı şekilde motosikletlerin] Avrasya Tünelinden 
geçişine izin verilmesine, 

2. Avrasya Tünelinden geçişi yasaklılara (gabari yüksekliği 2,8 metreden daha fazla olan 
araçlar, yayalar, hayvanlar, tırlar, kamyonlar, otobüsler, motorsuz taşıtlar, lastik tekerlekli 
traktörler, iş makineleri, bisikletler, tehlikeli madde taşıyan araçlar, ikiden fazla aksı bulunan 
araçlar, yük taşımacılığında kullanılacak N2, N3, O1, O2, O3, O4 cinsi taşıtlar, başka bir aracı 
çeken römorklu araçlar, bunlardan Emniyet Birimleri ile tünel işletmesine ya da ilgili Görevli 
Şirkete ait olanlar hariç) ek olarak motorlu bisikletler (moped) ile elektrikli skuterların (e-skuter) 
Avrasya Tüneli’nden geçişine izin verilmemesine, 

karar verilmiştir. 
6001 Sayılı Kanunu’nun 15. Maddesi gereğince ilan olunur. 
 5185/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
    5036/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliğinden:  

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA 
İLİŞKİN İLAN 

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 
Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, aşağıda belirtilen 
tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları 
yapılacaktır. 

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, 
serbest muhasebeci meslek mensupları ve 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet 
sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır. 

2022/2 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 16 –17 Temmuz 2022 
 İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri :  5 –31 Mayıs 2022 
 Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 1 – 20 Haziran 2022 
İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle stajlarını 

fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) gereklidir.  
▪ İlk kez sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön 

başvurusunu yaptıktan sonra aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile kayıtlı olduğu SMMM 
Odasına başvuru yapmaları gerekir.  

▪ Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS 
üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.  

Sınava girecek adayların, yukarıda belirtilen süreler içerisinde başvurularını yapmaları 
gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.  

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;  
1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim 
Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun 
olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 
belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak, 

2) Stajını, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve 
/ veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden 
sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak, 

3) Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları 
yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu 
maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.  
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SINAV KONULARI 
19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar. 

▪ Finansal Muhasebe, 
▪ Finansal Tablolar ve Analizi, 
▪ Maliyet Muhasebesi, 
▪ Muhasebe Denetimi, 
▪ Vergi Mevzuatı ve Uygulaması, 
▪ Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SGK ve Bağ-Kur 
 Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku), 
▪ Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku, 
▪ Sermaye Piyasası Mevzuatı 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1) Sınav Başvuru Formu (SMMM Odalarından temin edilebilir.)  
2) 1 Adet Biyometrik Fotoğraf (50 mm x 60 mm) 
3) Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı), 
4) e-Mezun Belgesi veya Noter Onaylı Diploma, yabancı yükseköğretim kurumlarından 

alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş denklik belgesi,  
5) Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajını tamamladığına dair staj bitirme belgesi, 
6) e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi, 
7) Yasa'nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i maddeleri kapsamında hizmetleri 

bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet belgesi, 
8) Vergi Mükellefiyet Belgesi (Vergi kaydı olmadığına dair belge, vergi dairesinden veya 

internet vergi dairesinden alınabilir.) 
9) Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-Devlet kapısı üzerinden alınan 

“Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”, 
10) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (Sevk ve terhis tarihlerini içeren), 
11) SM ruhsatı olup, SMMM sınavına başvuruda bulunanlardan; 1, 2, 3 ve 4. maddelere 

ek olarak ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, serbest çalışanlardan ayrıca, ilgili vergi dairesinden 
alınacak affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giyilmiş olunmadığını 
gösterir belge, 

12) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler, 
Yasa'nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalışmaları staj süresinden 

sayılanlardan 5, 6, 8 ve 9. sırada belirtilen belgeler istenmez, 
Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 220,00 ₺ olmak üzere, ilk defa sınava katılacak 

adaylardan; 7 dersten sorumlu olanların 1.540,00 ₺, 8 dersten sorumlu olanların ise 1.760,00 ₺ 
ödemeleri gerekir, 
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Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda 
belirtilen banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında 
TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden de ödenebilir. 

 Banka bilgileri; 
▪ İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255 
▪ Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140  
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER 
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 

Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 
29093 Resmi Gazete) 2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı 
olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara 
girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. 

Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak 
öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden sınav başvurusu yapabilirler.  

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ 
1)  Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen başvuru belgelerini, son başvuru 
tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile veya “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj 
Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak No:19 Gölbaşı - Ankara” adresine 
elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. 
maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5. maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları 
sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış 
işlemler iptal edilecektir. 

2)  Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri 
eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

3)  Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi'nin (TESMER) internet sitelerinde 
duyurulacaktır. 

4)  Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.  
5)  Sınav Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, 

Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır. 
6)  Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır. 
7)  Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır. 
8)  Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.  
9)  Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.  
İlan Olunur. 
 5030/1-1 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:  
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) 
Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik”i ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri 
Yönergesi’nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 
4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri 
alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

2547 sayılı Kanun’un 23, 24, 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan adayların; Nüfus 
cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, yabancı dil sınav sonuç belgesi, 
öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik 
belgesi), doçentlik belgesi (Prof. ve Doç. adayları için), yayın listesi, bilimsel yayınlar, kongre ve 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve 
yüksek lisans çalışmaları ve Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 
1 adet dosya ve istenen miktarda CD ile birlikte (Prof. Adayları 6 adet, Doçent adayları 4 adet, 
Dr. Öğ. Üyesi adayları 4 adet) Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta ile 
başvurmaları gerekmektedir (Dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ayrıca 
eklenecektir). Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden üniversitemiz sorumlu 
değildir. 

Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.  
Adres : Ankara Bilim Üniversitesi 
Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No:16A/1 Yenimahalle ANKARA  
Telefon : 0 312 397 01 50 
Başvuru Süresi : 30.04.2022-16.05.2022 
 

(ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ) 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır. 
Adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün 
içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içind e 
yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan 
başvurularda yaşanan gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir. 

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu 
aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi   : 30.04.2022 
Son Başvuru Tarihi   : 16.05.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 17.05.2022 
Sınava Giriş Tarihi : 23.05.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 25.05.2022 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi :www.ankarabilim.edu.tr 
BAŞVURU YERİ: Çamlıca Mah.Anadolu Bulvarı No:16A/1 Yenimahalle ANKARA 
BAŞVURU EVRAKLARI 
- YÖK Formatlı Özgeçmiş 
- Öğrenci Belgesi 
- 2 adet fotoğraf, 
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
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- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da 
www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir.) 

- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) 
- ALES Belgesi, 
- Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen sınav belgesi 

gerekmektedir.) 
- SGK 4A Hizmet Dökümü 
- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge" 

Fakülte 
Bölüm/Ana Bilim 

Dalı/Program 
Unvan Adet Aranan Nitelikler 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Psikoloji (Türkçe) 
Profesör/Doçent/ 
Dr. Öğretim Üyesi 

3 
Psikoloji alanında doktora ya da doçentlik derecesine 
sahip olmak 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Psikoloji (Türkçe) Doçent 2 Psikoloji alanında doçentlik derecesine sahip olmak 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Psikoloji(İngilizce) Dr. Öğretim Üyesi 1 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Psikoloji (Türkçe) Araştırma Görevlisi 1 
Psikoloji bölümünden mezun olmak, Tercihen Psikoloji 
alanında Yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Profesör/Doçent/ 
Dr. Öğretim Üyesi 

4 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 
Bilimleri, Bilg. Yazılımı ya da Bilgisayar Donanımı 
alanlarının birinden doktora ya da doçentlik derecesine 
sahip olmak. 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
Araştırma Görevlisi 1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun 
olmak, Tercihen bu alanlarda veya Bilgisayar Bilimleri , 
Bilgisayar Yazılımı ya da Bilgisayar Donanımı 
alanlarından Yüksek Lisans yapıyor ,yüksek lisans 
mezunu veya doktora yapıyor olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

İnsansız Hava 
Aracı Teknolojileri 
ve Operatörlüğü 

Öğr. Gör. 
(Ders Verecek) 

3 

Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak 
Elektrik Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakımı, 
Havacılık Elektrik Elektroniği, Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Makine 
Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, 
Mekatronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya 
Kontrol Otomasyon Mühendisliği alanlarının birinden 
tezli yüksek lisans mezunu olmak. İlgili alanlardan 
birinden Lisans mezunu olup en az 2 yıl sektör tecrübesi 
olmak. Tercihen doktora öğrencisi ya da mezunu olmak. 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bilişim Güvenliği ve 
Teknolojisi Bölümü 

Öğr. Gör. 
(Ders Verecek 3 

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve 
Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği, Matematik, Matematik- 
Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme 
Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu 
olmak. Tercihen; bu alanların birinden tezli yüksek 
lisans yapmış olmak, ilgili alanların birinde en az 2 yıl 
sektör tecrübesi olmak, doktora öğrencisi ya da mezunu 
olmak 

Meslek 
Yüksekokulu 

E-Ticaret ve 
Pazarlama 

Öğr. Gör. 
(Ders Verecek 

3 

İşletme, pazarlama, bilişim, uluslararası ticaret, lojistik 
yönetimi alanlarından birinden lisans ve tezli yüksek 
lisans mezunu olmak, Tercihen e-ticaret ve/veya dijital 
pazarlama alanında çalışmaları olmak veya ders vermiş 
olmak 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Öğr. Gör. 
(Ders Verecek 3 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği veya Matematik- Bilgisayar 
Bilimleri Alanlarının Birinden Lisans Mezunu Olmak. 
Tercihen ilgili Alanların Birinde Tezli Yüksek Lisans 
yapmış olmak. 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu 
Hukuku/Anayasa 

Hukuku 

Profesör/Doçent/ 
Dr.Öğretim Üyesi 

1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Doktorasını kamu 
hukuku alanında yapmış olmak ya da Doçentlik 
unvanını anayasa hukuku bilim alanında almış olmak. 
Anayasa hukuku alanında eğitim-öğretim deneyimine 
sahip olmak 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri 
(İngilizce) 

Dr.Öğretim Üyesi 1 

Doktorasını Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Sistem 
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme, Bilişim 
Sistemleri alanlarından birinde tamamlamış olmak. 
Tercihen yönetim bilişim sistemleri alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

İşletme (İngilizce) Dr.Öğretim Üyesi 1 

İşletme alanında doktora ya da ilgili alanda doçentlik 
derecesine sahip olmak. Tercihen sayısal yöntemler, 
tedarik zinciri, optimizasyon konularında çalışması 
olmak ve ders vermiş olmak 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Profesör/Doçent/ 
Dr. Öğretim Üyesi 1 

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora ya da doçentlik 
derecesine sahip olmak 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
Dr. Öğretim Üyesi 1 Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesine 

sahip olmak. 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
Araştırma Görevlisi 1 

Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği 
bölümlerinden birinden mezun olmuş olmak. Tercihen 
Endüstri Mühendisliğinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor 
olmak. 

- Hukuk Fakültesi hariç tüm adaylar için 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 (7) maddesinde sayılan 
şartlardan birini taşımak. 

- 80 dil puanına sahip olmak 
- Açılan kadroya ilan sayısından fazla müracaat olması halinde akademik unvana göre 

önceliklendirme yapılacaktır. 
 4962/1-1 
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 
02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında 

Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” 
uyarınca aşağıda belirtilen Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 
sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme 
Esasları’nın ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde 
elektronik ortamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://basvuru.asbu.edu.tr  adresi 
üzerinden yapılabilecek olup adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip 
olması, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esaslarında belirtilen koşulları 
sağlamaları ve ilan şartını taşımaları gerekmektedir. 

Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
Başvuru için gerekli belgeler: 
1. Dilekçe (Profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca araştırma eserini 

dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir.) 
2. ASBÜ Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları ile Yayın Değerlendirme 

Formu-Beyanname (Form https://pdb.asbu.edu.tr/tr/asbu-ogretim-uyeligine-atanma-ve-yukseltme 
-esaslari adresinde yer almakta olup, bilgisayar ortamında doldurularak imzalanması ve başvuru 
sistemine yüklenmesi gerekmektedir.) * 

3. Özgeçmiş ve yayın listesi 
4. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (Onaylı, yurtdışından 

alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belge) 
5. Yabancı dil belgesi** 
6. Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
8. Adli sicil kaydı 
9. Erkek adaylar için askerlik belgesi 
10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan 

Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için) 
Not: Başvurularda e-devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul 

edilmektedir. 
* Sanat ve Tasarım Fakültesi’ne yapılacak başvurular ASBÜ Öğretim Üyeliğine Atama 

ve Yükseltme Esaslarında belirtilen şartlardan muaf tutulacaktır. 
** Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları gereğince; 
Yabancı dilde eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen eğitim dilindeki 

merkezi yabancı dil sınavından en az 85 (seksen beş) veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan 
muadili bir puan almak. 

% 30 yabancı dille veya % 100 Türkçe eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul 
edilen sınavlardan en az 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından muadili 
bir puan almak. 
Birimi Unvanı Sayı Derece Açıklama 

Hukuk Fakültesi     

Kamu Hukuku Bölümü 
Genel Kamu Hukuku 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

İnsan Hakları, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’da İnsan Hakları ve Azınlık 
Hakları konularında akademik 
çalışmalar yapmış olmak. 

 

https://pdb.asbu.edu.tr/sites/idari_birimler/pdb.asbu.edu.tr/files/inline-files/%C3%96%C4%9Freti%20%C3%9Cyeli%C4%9Fine%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%20Esaslar%C4%B1-Hukuk%20M%C3%BC%C5%9Favirli%C4%9Fi.pdf
https://pdb.asbu.edu.tr/sites/idari_birimler/pdb.asbu.edu.tr/files/inline-files/%C3%96%C4%9Freti%20%C3%9Cyeli%C4%9Fine%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%20Esaslar%C4%B1-Hukuk%20M%C3%BC%C5%9Favirli%C4%9Fi.pdf
https://pdb.asbu.edu.tr/sites/idari_birimler/pdb.asbu.edu.tr/files/inline-files/%C3%96%C4%9Freti%20%C3%9Cyeli%C4%9Fine%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%20Esaslar%C4%B1-Hukuk%20M%C3%BC%C5%9Favirli%C4%9Fi.pdf
https://pdb.asbu.edu.tr/sites/idari_birimler/pdb.asbu.edu.tr/files/inline-files/%C3%96%C4%9Freti%20%C3%9Cyeli%C4%9Fine%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%20Esaslar%C4%B1-Hukuk%20M%C3%BC%C5%9Favirli%C4%9Fi.pdf


30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

Kamu Hukuku Bölümü 
İdare Hukuku Anabilim 
Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 3 

İdare Hukuku ve İdare Hukuku 
Boyutuyla Bilişim Hukuku, 
Regülasyon Hukuku konularında 
akademik çalışmalar yapmış olmak. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi     

Uluslararası İlişkiler 
Bölümü 
Uluslararası Siyaset 
Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Asya-Pasifik bölgesi uluslararası 
ilişkileri ve Avustralya dış politikası 
üzerine akademik çalışmalar yapmış 
olmak. 

İşletme Bölümü 
Üretim Yönetimi ve 
Pazarlama Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Envanter Kontrol, Ekonomik Parti 
Büyüklüğü ve Fiyatlama Kararları 
konularında akademik çalışmalar 
yapmış olmak. 

Uluslararası İlişkiler 
Bölümü 
Uluslararası Siyaset 
Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 3 
Enerji Güvenliği ve Enerji Politikaları 
konularında akademik çalışmalar 
yapmış olmak. 

İslami İlimler Fakültesi     

Temel İslam Bilimleri 
Bölümü 
Hadis Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 
Hadis-Ahlak ve Hadis-Tarih İlişkileri 
konularında akademik çalışmalar 
yapmış olmak. 

Temel İslam Bilimleri 
Bölümü 
Tefsir Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 
Kuran Tarihi ve Nüzul Kronolojisi 
konularında akademik çalışmalar 
yapmış olmak. 

Sanat ve Tasarım 
Fakültesi 

    

Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü 
Görsel İletişim Tasarımı 
Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 3 

Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı 
Doktora/Sanatta Yeterlik mezunu ve 
Görsel İletişim Tasarımı, Grafik 
Tasarım ve Göstergebilim üzerine 
teorik ve uygulamalı konularda 
akademik çalışmalar yapmış olmak. 

İslami Araştırmalar 
Enstitüsü 

    

İslam Ekonomisi ve 
Finansı Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

İslam Devletler Özel Hukuku, Helal 
Gıda, Fıkhi Açıdan Sosyal Koruma 
konularında akademik çalışmalar 
yapmış olmak. 

İslam Ekonomisi ve 
Finansı Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 3 

İlgili alanda doktora yapmış, İslam 
İktisadında Bankacılık ve Para Sistemi 
konularında akademik çalışmalar 
yapmış olmak. 

 5135/1-1 
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Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA  

PERSONEL ALIM İLANI 
Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı; 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca 
devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır. 

1- Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden 
tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takım dosya ve 
6 flash bellek ile Antalya Akev Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, 

2- Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden 
tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash 
bellek ile Antalya Akev Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, 

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmiş, doktora veya 
uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya 
ve 4 flash bellek ile ilgili Antalya Akev Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvurularını 
yapmaları gerekmektedir. 

4-Üniversitemizin aşağıdaki Tablo 2 ve 3’te belirtilen birimlerine, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak 
atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri alınacaktır. Başvuracak adayların, 
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri 
tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların başvurularını; 
dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans 
diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, lisans ve yüksek lisans not ortalamasını gösterir 
belge (transkript), ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri, Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerini imzalanması ile birlikte ilanın Resmî 
Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Antalya Akev 
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapmaları gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı 
ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. 

Tablo 

1 
Akademik Birim Bölüm 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 
İlan Şartları 

Sıra 1 
Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 
1 Prof. Dr. 

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği temel 

alanında doçentlik derecesine sahip olmak 

Sıra 2 
Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 
1 Doç. Dr. 

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği temel 

alanında doçentlik derecesine sahip olmak 

Sıra 3 
Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 
Yazılım 

Mühendisliği 
1 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, 

Bilgisayar Yazılımı veya Yazılım Mühendisliği 
alanlarının birinde lisans eğitimini tamamlamış 

ve bu alanlarda doktora yapmış olmak 
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Sıra 4 
Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Yapay Zeka 

Mühendisliği 
3 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, 

Bilgisayar Yazılımı Elektrik- Elektronik 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarının 

birinde doktora derecesine sahip olmak veya 

Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği 

alanlarının birinde doktora derecesine sahip 

olup yapay zeka alanında çalışmalar yapmış 

olmak 

Sıra 5 
Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve 

Çevre 

Tasarımı 

1 Prof. Dr. 

Doktorasını İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı alanlarının birinde yapmış olmak veya 

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’nda 

doçentlik derecesine sahip olmak 

Sıra 6 
Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve 

Çevre 

Tasarımı 

1 Doç. Dr. 

Doktorasını İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı alanlarının birinde yapmış olmak veya 

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’nda 

doçentlik derecesine sahip olmak 

Sıra 7 
Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve 

Çevre 

Tasarımı 

1 
Dr. Öğretim 

Üyesi 

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya 

Mimarlık alanlarının birinde doktora / sanatta 

yeterlilik derecesine sahip olmak 

Sıra 8 
Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

İletişim 

Tasarımı 
1 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

Bileşik Sanatlar alanında doktora/ sanatta 

yeterlilik derecesine sahip olmak 

Sıra 9 
İnsani Bilimler 

Fakültesi 

Mütercim 

Tercümanlık 
3 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim, 

İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dilbilimi alanlarının 

birinde doktora derecesine sahip olmak 

Sıra 

10 

İnsani Bilimler 

Fakültesi 
Psikoloji 1 Prof. Dr. 

Psikoloji Bilim/Ana Bilim Dalı veya Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik alanında doçentlik 

derecesine sahip olmak 

Sıra 

11 

İnsani Bilimler 

Fakültesi 
Psikoloji 1 Doç. Dr. 

Psikoloji Bilim/Ana Bilim Dalı veya Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik alanında doçentlik 

derecesine sahip olmak 

Sıra 

12 

İnsani Bilimler 

Fakültesi 
Psikoloji 1 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

Psikoloji Bilim/Ana Bilim Dalı veya Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik alanında doktora 

derecesine sahip olmak 

Sıra 

13 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

1 
Dr. Öğretim 

Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, 

Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, 

İşletme Yönetimi veya İşletme alanlarının birinde 

doktora derecesine sahip olmak 

Sıra 

14 
Meslek Yüksekokulu 

Eczane 

Hizmetleri 
1 Prof. Dr. 

Cerrahi Bilimler Temel Alanı’nda doçentlik 

derecesine sahip olmak ve Moleküler Biyoloji ve 

Genetik alanında çalışmaları olmak 

Sıra 

15 
Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi 

Görüntüleme 

Teknikleri 

1 
Dr. Öğretim 

Üyesi 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak ve Göz 

Hastalıkları Ana Bilim Dalı alanında tıpta 

uzmanlık derecesine sahip olmak  
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Tablo 
2 

Akademik 
Birim 

Bölüm 
Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

İlan Şartları ALES 
Yabancı 

Dil 

Sıra 1 
Meslek 

Yüksekokulu 
Yat Kaptanlığı 1 

Öğretim 
Görevlisi 

Deniz Ulaştırma İşletme 
Mühendisliği, Deniz İşletmeleri 
Yönetimi, Deniz İşletmeciliği, Gemi 
Makineleri İşletme Mühendisliği, 
Makine Mühendisliği/ Makine 
Eğitmenliği veya Yat Kaptanlığı 
alanında mesleki ve akademik 
tecrübe sahibi olmak kaydıyla 
herhangi bir alanda tezli yüksek 
lisans yapmış olmak 

70 
SAY 

Muaf 

Sıra 2 
Meslek 

Yüksekokulu 

Uygulamalı 
İngilizce 

Çevirmenlik 
2 

Öğretim 
Görevlisi 

Çeviribilim, İngiliz Dili Eğitimi, 
İngiliz Dilbilimi veya İngiliz Dili ve 
Edebiyatı lisans mezunu olmak ve 
bu alanların birinde tezli yüksek 
lisans yapmış olmak 

70 
SÖZ-
EA 

Muaf 

Sıra 3 
Meslek 

Yüksekokulu 
İlk ve Acil 
Yardım 

1 
Öğretim 
Görevlisi 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, 
Sağlık Yönetimi, İş Sağlığı ve 
Güvenliği alanlarından lisans 
mezunu olmak ve bu alanların 
birinde tezli yüksek lisans yapmış 
olmak 

70 
SAY-
EA 

Muaf 

Sıra 4 
Meslek 

Yüksekokulu 
Anestezi 1 

Öğretim 
Görevlisi 

Sağlık Bilimleri alanlarında lisans 
mezunu olmak ve ilgili alanlarda 
tezli yüksek lisans yapmış olmak 

70 
SAY-
EA 

Muaf 

Sıra 5 
Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 
Görüntüleme 

Teknikleri 
2 

Öğretim 
Görevlisi 

Sağlık Bilimleri veya Fizik 
bölümlerinden lisans mezunu 
olmak ve bu alanlarda tezli yüksek 
lisans yapmış olmak 

70 
SAY-
EA 

Muaf 

Sıra 6 
Meslek 

Yüksekokulu 
Eczane 

Hizmetleri 
1 

Öğretim 
Görevlisi 

Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık 
Meslek Bilimleri, Eczacılık 
Teknolojisi, Klinik Eczacılık, 
Eczane İşletmeciliği veya 
Moleküler Biyoloji ve Genetik 
alanlarından lisans mezunu olmak 
ve bu alanlarda tezli yüksek lisans 
yapmış olmak 

70 
SAY 

Muaf 

Sıra 7 
Meslek 

Yüksekokulu 
İç Mekan 
Tasarımı 

1 
Öğretim 
Görevlisi 

İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı alanlarının birinde 
tezli yüksek lisans yapmış olmak 

70 
SAY-
EA 

Muaf 

Sıra 8 
Meslek 

Yüksekokulu 

Bilişim 
Güvenliği 

Teknolojisi 
3 

Öğretim 
Görevlisi 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Bilgisayar 
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol 
Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri 
Öğretmenliği veya Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 
lisans mezunu olmak ve bu 
alanların birinde tezli yüksek lisans 
yapmış olmak 

70 
SAY 

Muaf 
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Sıra 9 
Meslek 

Yüksekokulu 
Grafik Tasarım 1 

Öğretim 
Görevlisi 

Grafik, Grafik Tasarımı, Fotoğraf, 
Görsel İletişim Tasarımı, 
Animasyon alanlarının birinde 
lisans mezunu olmak ve bu 
alanların birinde tezli yüksek lisans 
yapmış olmak 

70 
SÖZ-
EA 

Muaf 

Sıra 
10 

Meslek 
Yüksekokulu 

İnsansız Hava 
Aracı 

Teknolojisi ve 
Operatörlüğü 

3 
Öğretim 
Görevlisi 

Havacılık Elektrik ve Elektroniği, 
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, 
Havacılık Yönetimi, Makine 
Mühendisliği, Elektrik- Elektronik 
Mühendisliği alanlarının birinden 
lisans mezunu olmak ve ilgili 
alanların birinde tezli yüksek lisans 
yapmış olmak veya İHA/Drone 
Ehliyeti eğitici sertifikasına sahip 
olmak koşuluyla herhangi bir 
alanda tezli yüksek lisans yapmış 
olmak 

70 
SAY 

Muaf 

 
Tablo 

3 
Akademik 

Birim Bölüm Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı İlan Şartları ALES Yabancı 

Dil 

Sıra 
1 

Mühendislik 
ve Mimarlık 

Fakültesi 

Yapay Zeka 
Mühendisliği 1 Araştırma 

Görevlisi 

Bilgisayar Mühendisliği, 
Makine Mühendisliği veya 
Elektrik- Elektronik 
Mühendisliği alanlarının 
birinde tezli yüksek lisans 
veya doktora yapıyor olmak 

70 
SAY 50 

Sıra 
2 

Mühendislik 
ve Mimarlık 

Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 1 Araştırma 

Görevlisi 

Yazılım Mühendisliği, 
Bilgisayar Mühendisliği, 
Bilgisayar Bilimleri alanlarının 
birinde tezli yüksek lisans 
veya doktora yapıyor olmak 

70 
SAY 50 

Sıra 
3 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

İletişim 
Tasarımı 1 Araştırma 

Görevlisi 

İletişim Tasarımı, İletişim 
Bilimleri veya Gazetecilik 
alanlarının birinde tezli 
yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak 

70 
SÖZ 50 

*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim 
Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf 
olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri 
gerekmektedir. 

*YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul 
edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan 
almış olmak. 

Duyuru 
Başlama 

Tarihi 

Son Başvuru 
Tarihi 

Ön Değerlendirme 
Sonuç Tarihi 

Yazılı Sınav 
Giriş Tarihi 

Sınav Giriş Yeri / Saati 
Sonuç Açıklama “Nihai 
Değerlendirme” Tarihi 

30.04.2022 14.05.2022 18.05.2022 20.05.2022 
Yer: (Antalya AKEV 
Üniversitesi Kadriye 
Kampüsü / 14.00) 

24.05.2022 

    5180/1-1 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına personel alımı yapılacaktır. 

İstenilen Belgeler: 
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)  
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
YÖK Formatlı Özgeçmiş, 
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  
Adli Sicil Belgesi, 
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti, 
Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli 

Sureti) (Devam ediyorsa öğrenci belgesi),  
Lisans Not Döküm Belgesi/Transkript (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti), 
ALES Sonuç Belgesi, (ALES Puan türü olarak 22.05.2019 tarihli Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu toplantısı kararı dikkate alınacaktır.) 
Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Lisans Programlarına başvuru yapacak adaylardan 

istenilmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en 
az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak 
gerekir.) 

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi  

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 

eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla 
yapılacaktır. 

Öğretim elemanı başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sekreterliği, Mehmet Balcı 

Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL 
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 30.04.2022 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 16.05.2022  
ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 17.05.2022  
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 19.05.2022 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 20.05.2022 

FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 
PROGRAM 

UNVAN 
KADRO 
SAYISI 

İLAN ÖZEL ŞARTI ALES DİL 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

PASTACILIK 
VE 

EKMEKÇİLİK 

ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ 

3 

Gastronomi veya Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları alanından 
lisans mezunu olup, aynı 
alanlarda tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

70 --- 

    5029/1/1-1 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre 
Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

İstenilen Belgeler 
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)  
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
YÖK Formatlı Özgeçmiş, 
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  
Adli Sicil Belgesi 
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti 
Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti  
Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti 
Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna 

yapılacak başvuruları için) 
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi  
Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru 

için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım CD veya flaş 
bellek ortamında iletilebilir.) 

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,) 
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 

eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  
Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren       

15 gündür. 
Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Mehmet Balcı Yerleşkesi 

Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL 
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ :30.04.2022 
İLAN BİTİŞ TARİHİ :16.05.2022 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN 
KADRO 

SAYISI 
İLAN ÖZEL ŞARTI 

MÜHENDİSLİK VE 

DOĞA BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİĞİ 

PROFFESÖR 1 
Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve 

Mühendisliği alanından almış olmak. 

DOÇENT 1 
Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve 

Mühendisliği alanından almış olmak. 

    5029/2/1-1 
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İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

29.04.2022 tarihli ve 31824 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Üniversitemiz öğretim elemanı alımı ilanında yer alan “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 
Programı” ifadesi “Bilgisayar Programcılığı Programı” olarak aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî 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 Öğretim Elemanı alınacaktır. 

Fakülte Bölüm/Program Unvan Adet Aranan Şartlar 
Yabancı 
Dil Puanı 

ALES 
Puanı 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Programı 

Öğr. 
Gör. 

3 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği veya 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği 
alanlarından birinden lisans mezunu 
olmak. Alanında veya Adli Bilişim/Siber 
Güvenlik alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

50 70 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Programı 

Öğr. 
Gör. 

3 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği, 
Mekatronik Mühendisliği veya Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği alanlarından 
birinden lisans mezunu olmak. Alanında 
tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

50 70 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Programı 

Öğr. 
Gör. 

2 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği, 
Elektrik Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik Haberleşme Mühendisliği 
veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği 
alanlarından birinden lisans mezunu 
olmak. Alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

50 70 

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/ 
iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate 
alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış 
olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru ve Sınav Takvimi: 
İlk Başvuru Tarihi : 29.04.2022 
Son Başvuru Tarihi : 14.05.2022 
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 17.05.2022 
Giriş Sınav Tarihi : 19.05.2022 
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 23.05.2022 
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İstenen Genel Şartlar: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 
Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak. 

Başvuruda İstenen Belgeler: 
1. Başvuru dilekçesi, 
2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı), 
3. İki adet fotoğraf, 
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı 

Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren 
onaylı belge), 

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 

7. ALES belgesi, 
8. Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya 

durumunda olmamak), 
9. Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya. 
Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr 

web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

27.04.2022 tarihli ve 31822 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim üyesi alım 
ilanımız içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 12 no.lu ilanımız iptal edilmiştir. 

İlan 

Sıra 

No. 

Birimi Bölümü 

Ana Bilim,  

Ana Sanat Dalı / 

Programı 

Unvanı Derece Adet Özel Şartlar 

12 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 

Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları 

Hemşireliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Doktorasını Hemşirelik  

alanında  yapmış  olmak.  

Görme Engelli Annelerin 

Çocuk Bakım Deneyimleri ve 

Adölesan Sağlığı üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 
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İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Fakülte / 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bölüm 
Anabilim Dalı/ 

Programı 
Unvan 

Kadro 

Derece 
Adet Nitelik 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İktisat 

Bölümü 

İktisat Tarihi 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 1 

Doçentliğini Sosyal 

Politika alanından almış, 

çalışma ekonomisi ve 

sosyal politika 

konularında çalışmaları 

olmak. 

Tıp Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Histoloji ve 

Embriyoloji 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Tıp Fakültesi mezunu ve 

tüp bebek alanında 

deneyimleri olmak. 

DİĞER ŞARTLAR: 

1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir. 

2- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 

3- Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), özgeçmiş, yabancı dil 

belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent 

kadrosu için) diploma asılları ve onaylı örnekleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın 

listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve Profesör kadrosu için 6 adet USB Belleği,  Doçent ve 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet USB Belleği, 

4- Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte, 

Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi 

kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ilan tarihinden 

itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması 

gerekmektedir. Son başvuru tarihi 15.05.2022’dir. 
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Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, 

tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış 
olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır. 

ALIM YAPILACAK BÖLÜM/PROGRAMLAR: 
FAKÜLTE / 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/PROGRA
MI 

KADRO  
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

ALES / 
YABANCI DİL 

ŞARTI 
ÖZEL ŞART AÇIKLAMA 

SAĞLIK 
HİZMETLERİ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

TIBBİ HİZMETLER 
VE TEKNİKLER 

BÖLÜMÜ/ İLK VE 
ACİL YARDIM 
PROGRAMI 

(İngilizce) 

Öğretim 
Görevlisi 2 ALES SAY: 70 

YÖKDİL: 85 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Acil 
Servis deneyimi olmak ve ya 
Hemşirelik lisans mezunu olmak ve 
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği yüksek 
lisans mezunu olmak. 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

FİZYOTERAPİ VE 
REHABİLİTASYON 

BÖLÜMÜ 

Öğretim 
Görevlisi 1 ALES SAY:70 

YÖKDİL: 50 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 
lisans mezunu olmak ve aynı alanda 
doktora yapıyor olmak.  

BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 
Duyuru Başlama: İlanın Resmi Gazetede yayınlanması ile başvuru süreci başlar. 
Son Başvuru: İlanın Resmi Gazetede yayınlanması tarihi itibari ile 15 gün başvuru süresi 

vardır. 
Ön Değerlendirme, Yazılı Sınav ve Sonuç Açıklama tarihleri ilanın Resmi Gazetede 

yayınlanma tarihine göre www.toros.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 
Başvuru için Gerekli Belgeler: 
• Başvuru Dilekçesi (https://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-

formlar - İKDB - FR-019 - Öğretim - Araştırma Görevlisi Başvuru Dilekçesi.docx) 
• YÖK formatlı Özgeçmiş 
• Diploma Örnekleri (Aslı Gibidir Onaylı) (Lisans, Yüksek Lisans ve İlan şartında 

isteniyorsa Doktora diploması) 
• ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı 
• YDS / YÖKDİL veya muadili dil sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı 
• Lisans transkript belgesi (Asıl ya da onaylı kopyası) 
• Nüfus Cüzdanı Onaylı Örneği 
• 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
• Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı 
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil 

belgesi) 
• 2 yıl süre ile çalışma şartı olan ilanlara başvuru için çalışma belgesi veya hizmet 

dökümü. 
Açıklamalar: 
1. Adayların istenilen belgeleri başvuru süresinin bitiş günü saat 17.00’a kadar “Toros 

Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Bahçelievler Kampusu 1857 Sokak No.12 33140 
Yenişehir Mersin” adresine ulaştırmaları gerekmektedir. 

2. Eksik evrak gönderen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
3. Postada geciken evrakların sorumluluğu adaylara aittir, posta sürecinden dolayı başvuru 

süreci dışında teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4. Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. 
5. Ön Değerlendirme sonuçları www.toros.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Yazılı Sınav 

yeri ve saati ön değerlendirme sonuçları ile birlikte duyurulacaktır. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Turkish Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 
    5031/1-1 

  

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 

 



30 Nisan 2022 – Sayı : 31825 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 
 
 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2022 – Sayı : 31825

Sayfa

1

2
3
6

28

36

37
44
80

153

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1318 Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak

Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması
Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2022 Tarihli ve 10950, 10957 ve

10961 Sayılı Kararları
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/04/2022 Tarihli ve 10189

Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


