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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

RÖDÖVANS VE RUHSAT DEVRİ İHALELERİ 
UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel

Müdürlüğünün hüküm ve tasarrufu altında bulunan maden sahalarının, devredilmesine ve/veya
rödövans karşılığı işlettirilmesine ilişkin ihale uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kurumun imtiyaz alanındaki;
a) Maden sahası ve/veya ocaklarının ve artık alanlarının işlettirilmesi,
b) Maden sahalarında bulunan kömür kaynaklı metan gazının aranması ve işlettirilmesi,
c) Maden sahası ve/veya ocaklarının, artık alanlarının, pasa değerlendirme izin alanla-

rının ve/veya bu alanların altında bulunan rezervlerin işlettirilmesi sırasında ortaya çıkan mahlût
cevherlerin işlettirilmesi,

ç) Maden saha ve/veya ocaklarının, artık alanlarının, pasa değerlendirme izin alanlarının
ve bunlara ilişkin ruhsatların ihalesi,

d) Maden sahalarında bulunan leonardit kaynaklarının rezervlerinin aranması ve bunlara
ilişkin ruhsatların ihalesi,

işleri ile bu işlerin ihalelerinde uygulanacak usul, esas, yöntemler ve komisyonların
kuruluşu, işleyişi, üyelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları kapsar.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu,

8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü hükümlerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Artık: Madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması, zenginleştirilmesi veya de-

polanması sonucunda ortaya çıkan malzemeyi,
b) Birim fiyat veya oran: Yapılacak ihalede ton başına oluşan fiyat veya oranı (KDV

hariç),
c) Genel Müdür: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürünü,
ç) Gün: Takvim gününü,
d) Hazırlık dönemi: İhale ile işletmeciliği verilmiş sahada, gerekli olması halinde üre-

time geçilmesi için zorunlu olan, etüt dâhil iş ve işlemlerin yapılmasını teminen, şartnamede
belirtilmek koşuluyla işletmeciye verilecek süreyi,

e) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla temin edilen teklifler arasından seçi-
lerek, işin hangi istekli üzerinde kaldığını gösteren ve yetkili makamların onayı ile tamamlanan
iş ve işlemleri,

f) İhale dokümanı: Şartname, tanıtım dosyasını, sözleşme tasarısını ve gerekli diğer
bilgi ve belgeleri,

g) İhale komisyonu: Bu Yönetmelikte belirlenen ihale usul ve esaslarını yürütmek üzere
Kurum tarafından görevlendirilen biri başkan olmak üzere beş asil ve beş yedek üyeden oluşan
komisyonu,

ğ) İşletici: Yönetim Kurulu Kararına istinaden, imzaladığı sözleşmede belirtilen usulle
tespit edilen bedel karşılığı maden saha ve/veya ocaklarını, artık alanlarını veya bunlara ilişkin
ruhsatı devralmaya hak kazanan teklif sahibini,

h) İşletme projesi: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne verilmek üzere, Maden
Kanununa uygun olarak hazırlanan ve maden kaynaklarının değerlendirilmesi amacına yönelik
belirli girdileri seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut ve potansiyel talebi karşılamak üzere
maden ve/veya madene dayalı ürünleri üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğindeki
rapor ve projeyi,

ı) İşletmeci: Yönetim Kurulu Kararına istinaden Kurum ile sözleşme imzalayan ve söz-
leşmede belirtilen usulle tespit edilen bedel ya da oran karşılığı sahanın işletme hakkını dev-
ralacak teklif sahibi gerçek veya tüzel kişi, ortak girişim veya konsorsiyumu,

i) Katılımcı: Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelere ilişkin ihale şartnamesini ve
tanıtım dosyasını satın alan gerçek veya tüzel kişi ile ortak girişimleri,

j) Kurum: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü,
k) Mahlût cevher: İhale konusu sahadan üretilecek madenle birlikte üretilmesi duru-

munda ekonomik değeri olan diğer madenleri,
l) MAPEG: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,
m) Onay makamı: Kurum Yönetim Kurulunu, Yönetim Kurulunun yetki vermesi ha-

linde yetki verilen diğer makamları,
n) Ortak girişim: Maden sahasının devralınması veya rezervin rödövans karşılığı üre-

tilmesi için maden sahasındaki rezervin üretilmesi için açılan ihaleye müşterek olarak katılmak
ve teklif vermek için birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile
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kurulan ve bu Yönetmeliğe göre hazırlanan ihale şartnamesi hükümlerine tâbi bulunan toplu-
luğu,

o) Pasa değerlendirme izni: Yürürlükteki ruhsat sahalarında yapılan faaliyetler sonu-
cunda ortaya çıkan pasa, bakiye, atık/artıkların ruhsat sahibi tarafından değerlendirilebilmesi
için, Maden Kanununa göre MAPEG tarafından verilen izni,

ö) Ruhsat hukuku: Ruhsat sahiplerinin ruhsattan doğan hak ve yükümlülükleri,
p) Ruhsat devri: Maden Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında; Kurum uhdesinde

bulunan maden ruhsatlarının ihale edilerek devredilmesi ile Kurum ruhsat sahalarındaki rödö-
vansçıların, rödövansa konu olan kısmın ruhsat sahalarından bölünerek rödövans sözleşmesi
hükümleri saklı kalmak kaydıyla rödövans sözleşmesi yapılan kişiye devredilmesini,

r) Rödövans payı: Ruhsat hukuku Kuruma ait olan maden sahalarının, işletme hakkının
sözleşme ile gerçek veya tüzel kişilere belirli bir süre bırakılması durumunda, maden sahasının
işletilmesini üstlenen gerçek veya tüzel kişilerin, üretilen birim ton maden, pasa, eski artık,
metre küp metan gazı veya kWh elektrik üretimi için Kuruma ödemeyi taahhüt ettiği payı,

s) Rödövans sözleşmesi: Ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi,
metan gazı, eski artık ve pasanın değerlendirilmesi amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara
tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmı için ruhsat sahiplerinin
bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmeleri,

ş) Sözleşme: Kurum ile işletmeci/satın alan arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
t) Sözleşme süresi: İhale sözleşmesi veya şartnamesinde belirtilen tarihlerde başlayan

ve biten, sözleşmenin tüm safhalarını içeren süreyi,
u) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren

belgeleri ve eklerini, 
ü) Tahmini bedel/oran: İhale konusu işlerin, tekliflerin alınmasından önce Kurum tara-

fından tahmin edilen pay oranını veya bedeli,
v) Talep eden birim: İhalenin yapılmasını talep eden Daire Başkanlığını,
y) Teklif cetveli: İsteklilerin tekliflerini sunacağı ve Kurum tarafından ihale dokümanı

içinde verilmiş olan formu,
z) Teklif sahibi: İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişiyi ya da ortak girişimleri,
aa) Teklif tarihi: Teklifin verildiği son gün ve saati,
bb) Üretim dönemi: Hazırlık döneminin bittiği tarihi takip eden ayın ilk gününden baş-

lamak üzere sözleşmenin bitimine kadar olan fiili üretim yapılacak toplam süreyi,
cc) Yönetim Kurulu: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim

Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlke, İhale Yetkilisi ve Sorumluluk

Temel ilke
MADDE 5- (1) Kurum, yapacağı ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, gü-

venirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanma-
sını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

İhale yetkilisi ve yetki devri
MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işler için ihale yetkilisi Yönetim Kuru-

ludur. Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını uygun görülen kişilere/birimlere
devredebilir.
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(2) Yetki devri ile bu Yönetmelik kapsamına giren işlere ait ihalelerde;
a) İhale dokümanının hazırlanması, ihale usulünün belirlenmesi, ihale ön onayların alın-

ması işlemleri talep eden birim tarafından,
b) İhaleye çıkma, ihale kararını alma ve ihale yetkilisince kararın onaylanması işlemleri

ile sözleşme yapılmasına kadar (sözleşme yapılması dâhil) işlemler satınalma birimi tarafın-
dan,

c) Sözleşme imzalandıktan sonra işin yürütülmesi ile ilgili diğer işlemler ihtisas alan-
larına göre; ilgili daire başkanlığının koordinasyonu ile ilgili Kontrol veya İşletme Müdürlüğü
veya İşletme Müdürlüğünün ilgili birimi tarafından,

sağlanır.
(3) İhale işlemlerine başlamadan önce ve/veya ihale sonrası sözleşme aşamasında ge-

rekmesi halinde mer’i mevzuat hükümlerine göre ilgili izinler alınır.
Sorumluluk
MADDE 7- (1) İhale ile ilgili işlemler ve bunlara ilişkin yetki ve sorumlulukların, bu

Yönetmelikle kendilerine ihale yapma yetkisi verilen birimlere bırakılması esastır. İhalelerle
ilgili konularda, isteklilerle yapılacak yazılı ve sözlü görüşmeler ihale yapma yetkisi verilen
birimce yürütülür ve sonuçlandırılır. İlgili birimler yürüttükleri iş ve işlemlerden sorumludurlar.
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, kendilerine görev verilen birimlerin her kademesindeki yet-
kililer, yetkileri çerçevesinde sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şartnameler

Şartnameler
MADDE 8- (1) İhale konusu işlerin şartname ve varsa ekleri, talep sahibi birim veya

ihaleye çıkma yetkisi verilen birim tarafından hazırlanır. Şartname ve eklerinin onaylı suretleri
ihaleye çıkan birimce işin özelliğine göre bedelsiz veya takdir edilecek bir bedel karşılığında
isteklilere verilir. Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan
başka aşağıda belirtilen bilgilere yer verilir:

a) İşin niteliği, çeşidi, miktarı, kapsamı, karakteristiği ve yeri,
b) Alternatif teklif verilip verilemeyeceği,
c) Proje öngörülüyorsa, proje değişikliği yapılıp yapılamayacağı,
ç) Geçici ve kesin teminatlar ile teminatların oranı veya tutarı, kabul ve iade şekil ve

şartları, nelerin teminat olarak kabul edileceği ile tabi olduğu mevzuat itibarıyla kamu ihalele-
rine teminat vermeksizin iştirak eden kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişi ve kuruluşlardan
geçici teminat alınmayacağı, ek geçici teminat alınması ile geçici ve ek geçici teminatın iadesi
koşulları,

d) Yabancıların ihaleye katılım durumları ile tabi olacağı hususlar,
e) İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler ve yeterlilik kriterleri,
f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,
g) İhale ve teklif verme şekli, süresi, yeri, ihaleden vazgeçme ve sözleşmenin imzalan-

maması halinde yapılacak işlemler,
ğ) İşin yapılma veya teslim süresi, sözleşme süresi, teslim etme, teslim alma şekli ve

şartları,
h) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,
ı) Rödövans olarak alınacak payın belirlenme ve güncellenme usulleri ile bunların, bi-

rim fiyat veya götürü bedel esaslarından hangisine göre verileceği,
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i) Tebligatların nereye, ne zaman ve nasıl yapılacağı,
j) Ödeme yeri ve şartları,
k) İhale yöntemi, tekliflerde artırma haddi ve şartları,
l) İşe başlama, işi tamamlama tarihleri,
m) İhale safhasında veya sözleşmenin imzalanmaması halinde uygulanacak cezai iş-

lemler,
n) İhale konusu taahhüdün miktarının artması veya eksilmesi halinde artan veya eksilen

kısmının yapılış zamanı ile şekil ve miktarı,
o) Devir, temlik ve temsilcilik esasları,
ö) Kurumun, yapılan ihalede, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta,
iptal etmekte veya dilediğine yapmakta ve en uygun bedeli tespit etmekte serbest olduğu ve
bu durumlarda isteklilerin Kurumdan herhangi bir ad altında maddi talepte bulunamayacağı
hususu,

p) İhale bağlandıktan sonra idari, mali ve teknik nedenlerle Kurumun, sözleşmenin im-
zalanmaması konusunda yetkili olacağı hususu,

r) Teklif geçerlilik süresi ve bu süreden daha düşük geçerlilik süreli tekliflerin değer-
lendirmeye alınmayacağı,

s) İhaleye çıkılan maden sahasının ve/veya çalışma alanının 3 derece ve 6 derecelik
ülke koordinat sistemine bağlı sınır köşe noktaları koordinatları listesi ve işletmecinin belirtilen
koordinatlar dışında üretim faaliyetlerinde bulunamayacağı,

ş) İhale dokümanında verilen belge, plan, harita ve benzeri her türlü belge ve bilginin,
sadece bilgi mahiyetinde olduğu; Kuruma herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceği, esas olanın;
isteklinin sahayı yerinde görüp, şartlarını inceleyip, her türlü etüt ve araştırmayı yaptıktan sonra
teklifini hazırlaması ve vermesi olduğu,

t) Sözleşmenin yürürlüğe girmesine ilişkin koşullar, yer teslimi şartları, hazırlık döne-
mine dair esaslar, işletme projesinin sunulmasına ilişkin esaslar, hazırlık ve üretim dönemlerine
ilişkin açıklamalar,

u) İhale kapsamında alınacak rödövans, pay veya ihale kapsamında alınacak tüm be-
dellerin tahakkuku ve ödemeleri,

ü) İşin başlangıcından bitimine kadar yıllara ait iş programı ile ilgili bilgiler,
v) Kurumun, Maden Kanunu ve 21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Maden Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerinin kim tarafından yerine ge-
tirilmek zorunda bulunulduğu, bu yükümlülüklerin neler olduğu ve yerine getirilmemesi ha-
linde ne gibi cezaların uygulanacağı,

y) Rödövans pay tahakkukunun ne şekilde olacağı (üretilen maden cinsi (tüvenan, sa-
tılabilir, satılan) veya üretilen elektrik enerjisi miktarı üzerinden),

z) Rödövans pay tahakkukuna esas olacak madenin tartılacağı kantarların kimin tara-
fından nerede kurulacağı, kalibrasyonları ve kantar hata payı oranları ile ilgili uygulamanın
nasıl olacağı,

aa) Termik santral kurulması halinde, üretilecek enerjinin, santralden üretilen ve iç tü-
ketim öncesi kurulan enerji santrali brüt üretim sayacından okunmasına ilişkin esasları,

bb) Kurumun, satışta öncelikli alım hakkını kullanmak istemesi halinde bunun hangi
esaslar dâhilinde kullanılacağı,

cc) Öncelikli alım hakkı kullanılan veya Kurum tarafından kömür alınan sahalarda nu-
mune alınması ve kömür analizlerinin nasıl yapılacağı ve diğer ilave işlerin hangi koşullar ile
yaptırılacağı,
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çç) Ölçüm ve kontrollerin yapılma şekillerinin ve sıklıklarının ne olacağı, yıl sonu mu-
tabakatının ve iş bitim tespitinin nasıl yapılacağı,

dd) İşletmecinin yapılacak kontrollerin gerektirdiği bilgi ve belgeleri kontrol birimine
vermek, ölçüm konusunda gerekli güvenlik ve kolaylığı sağlamak zorunda bulunduğu,

ee) Tahakkuka esas dosyada hangi belgelerin bulunması gerektiği ve bunların kimler
tarafından düzenleneceği,

ff) İşletmecinin yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda (işletmecinin temina-
tını gelir kaydetme ve yasal yollara başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla) Kurumun sözleş-
meyi tek taraflı fesih edeceği,

gg) Kamulaştırma, orman irtifak hakkı, arazi satın alma veya kiralama, arazi düzenleme
ve ıslahıyla ilgili yükümlülükler ile bunların kimin tarafından ne şekilde yapılacağı,

ğğ) Kazı ve yıkımlarda bulunacak değerli eşyalar ile ilgili olarak neler yapılması ge-
rektiği, 

hh) Kuruma ait taşınmazların kullanımının, devrinin veya kiralanmasının nasıl olaca-
ğı,

ıı) Çalışma alanında kömürle beraber başka cevher üretilmesi durumunda uygulamanın
nasıl olacağı, 

ii) İhale sonucunun nasıl duyurulacağı,
jj) İhale safhasındaki yasak fiil ve davranışlar, 
kk) İhalelerden yasaklama,
ll) Sözleşme yapılmasında Kurumun görev ve sorumluluğu, 
mm) İhaleye katılamayacak olanlar,
nn) Mevcut verilere dayalı olarak ihale edilen sahada işleticinin, Ulusal Maden Kaynak

ve Rezerv Raporlama (UMREK) koduna göre hazırlatacağı rapordaki verilerin ihale doküma-
nında yer alan verilerle örtüşmemesi halinde, UMREK koduna göre hazırlanmış rapordaki ve-
riler esas alınarak sözleşmenin tasfiyesi dahil ana sözleşmede “teklif bedeli/oranı” hariç gerekli
değişikliklerin yapılacağı ve bu çalışmalar sonucunda tespit edilmişse yeni rezerv alanlarının
da işleticiye verilebileceği, bu durumda şartların sözleşmeye ek protokol yapılarak düzenlene-
ceği,

hususlarının tamamına veya bir kısmına, ihale konusu işin özelliğine göre yer verilir.
(2) Tanıtım dosyasında aşağıdaki bilgi ve belgelerden var olanlar konulur:
a) Ruhsat fotokopisi,
b) Jeoloji haritaları,
c) Sahanın sondaj ve rezerv bilgileri,
ç) Ormanlık alanlar, mülkiyet, irtifak, kamulaştırma, enerji nakil hattı, vs. gibi detayları

gösterir plan ve varsa bunlara ilişkin izinler,
d) Saha ve çevresindeki yerleşim, yol, göl, baraj, vs. gibi detayları gösterir plan,
e) Sahada daha önce üretim yapılmışsa son durumu gösterir imalat ve faaliyet planları.
(3) Uluslararası olarak yapılan ihalelerde yukarıdaki hükümlere ilave olarak;
a) Geçici ve kesin teminat mektuplarının bir Türk Bankası tarafından kontrgaranti edil-

mesi gerektiği,
b) İhalelerde verilecek, geçici ve kesin teminatların mümessil firmalar tarafından adla-

rına tanzim ettirilemeyeceği,
c) Türkçe ve yabancı dillerde hazırlanan şartnamelerden, ihtilaf halinde Türkçe olan

şartname metninin geçerli olacağı,
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ç) Tekliflerde firma mümessillerinin isim ve adreslerinin belirtileceği, 
hususlarına da yer verilir.
(4) Yönetmelik kapsamında kullanılacak şartnameler Kurum tarafından tip şartnamenin,

işin niteliği ve özelliklerine göre şekillendirilmesiyle hazırlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bedel Tespiti, İhale Dosyası, İhale İlanı, Geçici Teminat, Ek Teminat

Tahmini bedel tespiti
MADDE 9- (1) Tahmin edilen bedel, pay veya oran bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde

belirtilen işleri talep eden birim tarafından tespit edilir veya ettirilir. Tahmin edilen bedel, pay
veya oran KDV hariç olarak belirlenecektir. İhalede istekliler tarafından teklif edilecek bedel,
pay veya oran da KDV hariç olarak teklif edilecektir. Tahmin edilen bedel, pay veya oranın
geçerlilik süresi 6 aydır. Bu süreyi aşan tahmin edilen bedellerde güncelleme yapılır.

(2) Tahmin edilen bedel, pay veya oranın hesabında kullanılacak fiyatlar, işin ve ma-
denin özelliklerine göre gerektiğinde belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa, MAPEG ya
da kamu kurum kuruluşlarınca ilan edilen fiyatlar üzerinden veya bunlardan soruşturulmak
ve/veya piyasa araştırması yapılmak suretiyle elde edilebilir. Tahmin edilen bedelin tespitinde;
rezerv, kalorifik ve kimyasal özellikler, jeolojik-hidrojeolojik koşullar, üretim ve pazar koşul-
ları, sosyoekonomik şartlar ve diğer parametreler, ihale konusu işle ilgili olarak dokümanda
istenen genel hususlar da değerlendirilerek tahmin edilen bedel, pay veya oranın belirlenme-
sinde veri olarak kullanılabilir.

(3) İhale konusu işlerde bedel, pay ve oran tahmini yapılarak ihaleye çıkılması esastır.
Tahminin yapılamaması durumunda tahmin yapılamama nedeni açıklandıktan ve bir tutanakla
belirlendikten sonra ihale yetkilisinin onayı ile bedel tahmini yapılmadan ihale yapılabilir.

İhale işlem dosyasının düzenlenmesi
MADDE 10- (1) İhale suretiyle yapılacak işler için bir ihale işlem dosyası düzenlenir.

Bu dosyada varsa onay belgesi, tahmin edilen pay, oran veya bedele ilişkin hesap tutanağı,
şartname ve ekleri, gerekli projeler, sözleşme tasarısı ve dosyada bulundurulmasında yarar gö-
rülen diğer belgeler bulunur. İhale işlem dosyası, işin konusuna göre ilgili birim tarafından ha-
zırlanır. İlandan sonra, ilana ilişkin belgeler ile gazete kupürleri de dosyaya konur. İhale öncesi
ve sonrasına ait diğer belgeler ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

İhalenin ilanı
MADDE 11- (1) İhale, işin özelliğine göre; bütün katılımcılara tekliflerini hazırlaya-

bilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle, en çok sayıda katılımcı sağlamak üzere mektupla
veya ilan yoluyla duyurulur.

a) İlan yoluyla yapılacak ihaleler;
1) Mahalli gazetede,
2) Basın İlan Kurumu aracılığı ile normal veya yüksek tirajlı bir gazetede,
3) Kurum internet sayfasında, işin gereğine göre bu fıkrada belirtilen yerlerin en az

ikisinde yayımlanmak sureti ile duyurulur. Son ilan ile ihale tarihi arasında 20 günden az süre
olamaz.

b) Gerekli görülen hallerde il özel idareleri, belediye, hükümet binalarındaki ilan tah-
talarına asılacak yazılarla veya diğer yayın araçlarıyla duyuru yapılır. Bu işlemler bir yazı veya
tutanakla belgelenir.

c) Yabancı ülkelerdeki isteklilerin de katılması yararlı görülen ihaleler için yabancı ül-
kelerde ilan yaptırılabilir. Ancak bu ilan, ihale gününden en az 45 gün önce yapılır.
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ç) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için Kurum ilan yapıp yapmamakta serbesttir.
(2) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kal-

maksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

İlanlarda bulunması zorunlu hususlar
MADDE 12- (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.

İhale ilanlarında aşağıdaki hususlar belirtilir:
a) Kurumun adı, adresi, telefon ve faks numarası,
b) İhale konusu işin niteliği, yeri ve miktarı,
c) İhale konusu işe başlama, teslim alma ve işin süresi veya bitirme tarihi, 
ç) Şartname ve eklerinin nerelerden, hangi şartlarla temin edileceği,
d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usulde yapılacağı,
e) Varsa muhammen bedel veya asgari bedel, pay tutarı veya oranı ile geçici teminat

tutarı,
f) İsteklilerde aranacak belge ve yeterliliklerin neler olduğu,
g) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde tekliflerin hangi tarih ve saate kadar ne-

reye verileceği,
ğ) Tekliflerin geçerlilik süresi,
h) Kurumun yapılan ihalede, Devlet İhale Kanununa ve Kamu İhale Kanununa tabi ol-

madığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta serbest
olduğu.

İhale dokümanına ilişkin değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 13- (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması

esastır. Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini
etkileyebilecek; maddi hatalar, teknik hatalar veya eksikliklerin Kurum tarafından tespit edil-
mesi halinde ya da isteklilerce son teklif verme gününden 5 gün öncesine kadar yazılı olarak
bildirilmesi hâllerinde ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Değişikliği gerektiren sebepler
ilgili daire tarafından gerekçeleri ile birlikte bir tutanakla tespit edilir. Yapılması istenilen de-
ğişiklikler, değişikliği talep eden birim tarafından, ihale yetkilisinin onayı ile birlikte satınalma
birimine bildirilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan
zeyilname, son teklif verme gününden en az 5 gün öncesinde, bilgi sahibi olmalarını temin
edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.

(2) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek
süreye ihtiyaç duyulması hâlinde; ihale tarihi zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlen-
mesi hâlinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek,
yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duyulan hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden 5 gün öncesine kadar yazılı olarak
açıklama talep edebilir. Bu talebin uygun görülmesi hâlinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar
ihale dokümanı alan bütün isteklilere, son teklif verme gününden iki gün öncesinde bilgi sahibi
olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı
olarak gönderilir. Sonradan ihale dokümanı talep edenlerin ihale dokümanı içerisinde bu açık-
lamaların bulunması sağlanır.

Geçici teminat ve ek teminat
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlere ait ihalelerde, işin türüne göre

teminat miktarı ve ek teminatın tutarı/oranına ilişkin bilgiler işin şartnamesinde belirtilir.
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(2) Her ne suretle olursa olsun Kurum tarafından alınan teminatlar hangi ad altında alı-
nırsa alınsın haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Geçici teminat ve ek teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 15- (1) Teminat ve ek teminat olarak kabul edilecek değerlere ilişkin bilgiler

işin şartnamesinde belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İhale Komisyonu Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri

İhale komisyonu
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esasları yürütmek üzere ihale ko-

misyonu teşkil edilir. İhale Komisyonu:
a) Başkan: Satınalma işlerinin yürütüldüğü birimin Daire Başkanı,
b) Üye: İhaleyi talep eden birimin Daire Başkanı,
c) Üye: Muhasebe işlerinin yürütüldüğü birimin Daire Başkanı,
ç) Üye: Şube Müdürü (İhaleyi talep eden Daire Başkanlığından),
d) Üye: Uzman üye,
olmak üzere en az beş kişiden oluşur.
(2) Asil üyelerin görevleri başında bulunamadığı durumlarda komisyon çalışmalarına

katılmak üzere, en az beş yedek üye belirlenir.
İhale komisyonu görev, yetki ve çalışma usulleri
MADDE 17- (1) Komisyon, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Ko-

misyonun çalışma gün ve saatleri, satınalma işlerinin yürütüldüğü Daire Başkanlığı tarafından
üyelere yazılı veya sözlü olarak önceden duyurulur. Üyeler kararlarında çekimser kalamazlar.
Şayet verilen kararda karşı oy mevcut ise bu görüş komisyon görüşmeleri sırasında üyelere
açıklanır ve karşı oy sahibi muhalefetini gerekçeleriyle birlikte yazmak suretiyle kararı imzalar.

(2) Üyelerden birinin izinli, raporlu veya görevli olması gibi sebeplerle toplantıya iştirak
edememesi halinde yedek üye toplantıya katılır.

(3) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(4) Komisyon, şartnamede belirtilen esaslara göre en uygun teklifi belirlemek suretiyle
karar alır.

(5) Nihai komisyon kararları Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. Yönetim
Kurulu ihale komisyon kararı tarihini izleyen en geç 10 (on) iş günü içerisinde ihale kararını
onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder.

(6) Komisyon, teklif sahipleri ile ilgili olarak vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu
vb. diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, gerekli görebileceği diğer
kaynaklar ve teklif sahiplerinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle te-
min edilen ek bilgi ve belgeler de tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınır.

ALTINCI BÖLÜM
İhale Usulleri, Kapalı Teklif Usulü, Açık Teklif Usulü, 

Pazarlık Teklif Usulü, Karma İhale Usulü

İhale usulleri
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde aşağıdaki usuller uy-

gulanır:
a) Kapalı teklif usulü,
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b) Açık teklif usulü,
c) Pazarlık usulü,
ç) Karma ihale usulü.
(2) İşin gereği ve niteliğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağına, bu Yönet-

melik hükümlerine göre ihale yetkilisi tarafından karar verilir.
Kapalı teklif usulü
MADDE 19- (1) Kapalı teklif usulü, isteklilerin şartnamelerde belirtilen usul ve esaslara

göre belirlenen gün ve saate kadar tekliflerini kapalı zarf içinde verdikleri ihale usulüdür. Kapalı
teklif usulüyle yapılacak olan ihalelerde aşağıdaki hususlara uyulması esastır:

a) Kapalı teklif usulünde istekliler, tekliflerini yazılı olarak yaparlar. Teklif mektubu
bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-
rak göstereceği açık ya da KEP adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imza-
lanır, kaşe vurulur veya mühürlenir. Bu zarf, geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka
teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle beraber ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış
zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi, KEP adresi ve teklifin hangi ihaleye ait
olduğu yazıldıktan sonra imzalanır, kaşelenir veya mühürlenir. Teklif mektuplarının istekli ta-
rafından ad ve soyadı da yazılarak imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin ta-
mamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin veya oranın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur.

b) Tüm istekliler tekliflerini; şartname ve dolayısıyla ilanda belirtilen saate kadar alındı
belgesi karşılığında Kurumun muhaberat birimine verirler. Birim tarafından; teklif zarfının üs-
tüne kaşe vurulur, alındığı tarih ve numarası yazılarak imzalanır. İstekliler tarafından teklifler
iadeli taahhütlü mektup ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Kurumun adresi
ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklilerin adı ile soyadı ve açık adresi yazılır. Posta yolu ile gön-
derilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Kurum belge yönetim birimine ulaşması ge-
reklidir. Postadaki gecikme sebebi ile işleme alınmayan tekliflerin tebliğ zamanı bir tutanakla
tespit edilir.

c) Tekliflerin açılma saati gelince hazır bulunan isteklilerin, adı, soyadı yazılarak ve
imzaları alınarak tespit edilir ve kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış
zarflar hazır bulunan istekliler önünde açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın verilmiş
olup olmadığı aranır. İhalelerde istenilen belgelerden eksik belgeli olan teklifler kesinlikle dik-
kate alınmaz ve hiçbir şekilde tamamlattırılmaz, iç zarfları da açılmaz.

ç) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce komisyon ile ihaleye katıla-
caklar dışındakiler ihale odasından çıkarılır, zarflar açılarak teklifler komisyon başkanı veya
görevlendireceği biri tarafından okunur ve tutanak düzenlenir. Bu tutanak komisyon başkanı
ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mek-
tupları ve ayrıca ihale şartnamelerinde belirlenen oranlardan eksik olarak tevdi edilen teminatlı
teklifler değerlendirmeye alınmaz. Teklifler ve varsa ekleri komisyon üyelerince paraflanır.

d) Bu fıkranın (ç) bendine göre zarfları açılarak okunan teklifler incelenerek;
1) Tekliflerin mali ve teknik yönden daha kapsamlı olarak değerlendirilmesi için top-

lantının başka bir güne bırakıldığı,
2) İhalenin yapılamadığı,
hususlarından birine karar verilerek bu durum gerekçeli bir karar veya karar özeti ha-

linde yazılır ve komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.
e) Tekliflerin eşit olması halinde, uyulacak esaslar ihale usul ve şekillerine göre ihale

şartnamesi ve ekinde belirtilir.
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f) Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel,
pay veya oran komisyonca uygun görülmediği durumlarda yeniden aynı usulle veya ihale yet-
kilisinin onayı alınmak şartı ile değişik usul ve şartlarla ihaleye çıkılabilir.

Açık teklif usulü
MADDE 20- (1) Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini

sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Kurum
muhaberat birimine ulaşmış olmak kaydı ile şartnamedeki esaslara uygun olarak düzenleye-
cekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Söz konusu teklif sahibi,
komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak
kabul edilir.

b) İlanda belirtilen ihale saati geldiğinde, ihale komisyonu isteklilerin komisyona sun-
duğu belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceler ve kimlerin ihaleye ka-
tılabileceğini bildirir. İhaleye katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi karar-
laştırılır. Tüm bu işlemler bütün istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir. Tutanak işlemleri
sona erdiğinde ihaleye giremeyeceği tespit edilenler, ihale salonundan çıkartılır. İhaleye katı-
labilecek olan diğer istekliler, önce şartnameyi imzalamaya ve daha sonra sırası ile tekliflerini
iletmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait çizelgeye yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır. İlk teklifler bu şekilde tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler var ise okutarak bu tekliflerinde ihaleye ait çizelgeye yazılmasını sağlar. Bundan sonra
istekliler sırası ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu du-
rumları ihaleye ait çizelgeye yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde bu
durum ayrıca ifade edilir. İhaleden çekilenler, yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı
sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tek-
liflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar, bu durumda
yazılı teklif veremezler.

c) Sözlü ve yazılı son teklifler alındıktan sonra, ihale 19 uncu maddenin birinci fıkra-
sının (d) bendindeki ilkeler esas alınarak karara bağlanır.

ç) Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya
son teklifleri komisyon tarafından uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle ihale yapılır
veya Kurum yararı görüldüğü takdirde, ihale yetkilisinden onay almak koşulu ile değişik usul
ve şartlarla ihale yaptırılabilir.

Pazarlık usulü
MADDE 21- (1) İhale yetkilisi tarafından gerekli ve uygun görülen durumlarda pazarlık

usulü ile ihale yapılabilir.
(2) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İha-

leler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı
veya sözlü teklifler almak ve bedel, pay veya oran üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır.

(3) Pazarlığın hangi suretle yapıldığı, hangi tekliflerde bulunulduğu ve ihaleyi alanların
neden tercih edildiği pazarlık kararında belirtilir.

(4) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde geçici teminat alınması zorunlu değildir.
Karma ihale usulü
MADDE 22- (1) İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla tekliflerin alınmasını

müteakip görüşmeler yapılarak pazarlık usulüyle gerçekleştirilir.
(2) İstekliler, tekliflerini yazılı olarak yaparlar. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapa-

tıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık ya
da KEP adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşe vurulur veya
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mühürlenir. Bu zarf, geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ve iste-
nilen diğer belgelerle beraber ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin
adı ve soyadı ile açık adresi, KEP adresi ve teklifin hangi ihaleye ait olduğu yazıldıktan sonra
imzalanır, kaşelenir veya mühürlenir. Teklif mektuplarının istekli tarafından ad ve soyadı da
yazılarak imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edil-
diğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin veya oranın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması
zorunludur.

(3) Tüm istekliler tekliflerini; şartname ve dolayısıyla ilanda belirtilen saate kadar alındı
belgesi karşılığında Kurumun ilgili muhaberat birimine verirler. Birim tarafından; teklif zarfının
üstüne kaşe vurulur, alındığı tarih ve numarası yazılarak imzalanır. İstekliler tarafından teklifler
iadeli taahhütlü mektup ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Kurumun adresi
ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklilerin adı ile soyadı ve açık adresi yazılır. Posta yolu ile gön-
derilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Kurum belge yönetim birimine ulaşması ge-
reklidir. Postadaki gecikme sebebi ile işleme alınmayan tekliflerin tebliğ zamanı bir tutanakla
tespit edilir.

(4) Teklifler veriliş sırasına göre, belirlenen ihale saatinde dış zarflar kontrol edilerek
hazır bulunan istekliler huzurunda kaç teklifin verilmiş olduğu tutanak altına alındıktan sonra
dış zarflar istekliler önünde açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu
ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif
mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir ve bu tek-
lifler değerlendirmeye alınmaz.

(5) Teminat teyidi ve varsa belge eksikliklerinin tamamlanması için verilen süre sonun-
da komisyon yeniden toplanır. Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye
katılacaklar dışındakiler ihale odasından çıkarılır. Hazirun kayda alınarak, iç zarfların bulun-
duğu ana zarf açılır ve teklifler komisyon başkanı veya görevlendireceği biri tarafından okunur
ve tutanak düzenlenir. Bu tutanak komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartna-
meye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz. Ayrıca
teklifler ve varsa ekleri komisyon üyelerince paraflanır.

(6) Tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesini müteakip, teklif sahiplerinden,
Komisyon tarafından belirlenecek ve oturumda açıklanacak yeni taban fiyattan/orandan aşağı
olmamak üzere; belirlenecek ve ilan edilecek süre içerisinde kapalı zarfla ikinci teklifleri ver-
meleri istenir. İkinci teklifler belirlenen saatte açılır ve ilan edilmez. Nihai kapalı tekliflere
göre Komisyon tarafından pazarlık görüşmeleri için yeni taban fiyat belirlenir. Pazarlık görüş-
melerine en iyi üç teklif sahibi davet edilir. En iyi üçüncü teklif ile arasında bedel öngörülen
ihalelerde %5; oran öngörülen ihalelerde %1’den az fark bulunan diğer teklif sahipleri de pa-
zarlık görüşmelerine davet edilir.

(7) Pazarlık görüşmelerine esas olarak görüşülecek konular ve buna ilişkin usul ve esas-
lar ile pazarlık görüşmelerinin günü, saati ve yeri Komisyon tarafından belirlenir. İhale önce-
sinde veya sürecinde teklif sahiplerine bildirilir.

(8) Komisyonca, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile
yapılacak açık yarışma suretiyle ihale sonuçlandırılır. Görüşmeler ve alınan teklifler Komisyon
tarafından tutanakla tespit edilir. Tutanak, Komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır.

(9) Bu madde kapsamında işlemler yürütülerek;
1) Tekliflerin mali ve teknik yönden daha kapsamlı olarak değerlendirilmesi için top-

lantının başka bir güne bırakıldığı,
2) İhalenin yapılamadığı,
hususlarından birine karar verilerek bu durum gerekçeli bir karar veya karar özeti ha-

linde yazılır ve komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2022 – Sayı : 31851



Teklifin geri alınması
MADDE 23- (1) İhale Komisyonu Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple

geri alınamaz. İhale Komisyonu Başkanlığına verildikten sonra teklifinden geri dönmek isteyen
isteklinin geçici teminatı, protesto çekmeye, ihtar göndermeye veya mahkemeden karar almaya
gerek kalmaksızın Kurumca irat kaydedilir. Kurum, teklif geçerlilik süresinin uzatılmasını talep
edebilir. Bu durumda istekli bu talebi kabul edip etmemekte serbesttir. Kurum, ihale gününden
itibaren teklif geçerlilik süresi içinde teklifi kabul veya reddettiğini istekliye tebliğ etmediği
takdirde, istekli teklifinden vazgeçebilir. Bu durumda isteklinin geçici teminatı faizsiz olarak
iade edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 24- (1) İhale komisyonu tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değer-

lendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili, isteklilerden yazılı olarak tek-
liflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik
yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale ge-
tirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mek-
tubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin teklifle-
rinin değerlendirmesi, ihale usulüne göre ilgili maddesi doğrultusunda yapılır.

(3) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup
bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen bedelleri/oranları gösteren teklif mektubu eki cetvelde
çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim bedel-
ler/oranlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir.
Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir.

Kararlarda bulunması gerekli hususlar
MADDE 25- (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri yazılarak imzalanır.
(2) Tutanaklarda ve alınan kararlarda isteklilerin adları, adresleri, teklif ettikleri bedel-

ler/oranlar, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine ve hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale
yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi
MADDE 26- (1) İhalenin yapılmasına ilişkin olarak ihale komisyonları tarafından iha-

lenin iptali dışında alınan kararlar, ihale yetkilisi tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde onaylanır
veya iptal edilir. İhale yetkilisi tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İhalenin
iptali halinde iptal gerekçeleri açıkça ifade edilir.

(2) Komisyon tarafından iptal edilen ihale kararları ise kesin olup ihale yetkilisi bilgisine
sunulur.

Artırım teklifleri
MADDE 27- (1) Teklifler verildikten sonra istekliler tarafından yapılan artırım teklifleri

kabul edilmez. Ancak en uygun teklifi veren istekliden Kurum yararına ihale komisyonunca
artırım talep edilebilir. Birkaç istekli tarafından aynı bedel, pay veya oranın teklif edildiği ve
bunların da uygun olduğu anlaşıldığı takdirde ihale komisyonunca bu isteklilerden ikinci bir
yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedel, pay veya oranı teklif edene ihale edilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sözleşme Düzenlenmesi, Hazırlanması

Sözleşme düzenlenmesi
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılan ve onaylanan ihaleler, ihale dokü-

manındaki sözleşme taslağına uygun olarak bir sözleşmeye bağlanır.
(2) Yönetmelik kapsamında kullanılacak sözleşmeler, kurum tarafından tip sözleşme-

lerin, işin niteliği ve özelliklerine göre şekillendirilmesiyle hazırlanır.
Sözleşmelerde bulunması gereken hususlar
MADDE 29- (1) Sözleşmelerde bulunması gereken hususlar şunlardır:
a) Kurumun adı, adresi, KEP adresi, telefon ve faks numarası, internet adresi,
b) İşletmecinin veya devralanın adı, soyadı, ticari unvanı, tebligat adresi, KEP adresi,

T.C. kimlik numarası, telefon ve faks numarası, e-mail adresi, varsa internet adresi,
c) Sözleşme konusu işin sözleşmeye esas bedeli, birim pay veya oranı ve sözleşme tu-

tarı, 
ç) İşin yapılacağı yer ve sözleşmenin yürütümünden sorumlu Kurum idari birimi,
d) Sözleşme konusu, kapsamı, işe başlama, işi bitirme tarihi ve sözleşme süresi,
e) Sözleşme süresince yapılacak iş miktarı,
f) Teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,
g) Rödövans pay, bedel tahakkuk yöntemi ile bunların ödeme yeri ve usulü,
ğ) Sözleşme giderlerine ait tüm ödemelerin işletmeciye ait olduğu,
h) Devlet hakkı, belediye payı, vergi, resim, harçlar ve benzeri yükümlülükler ile rö-

dövans pay, bedel ve orana ait KDV ve diğer tüm yükümlülüklerin işletmeciye ait olduğu,
ı) Kesin teminat ve güncellenmesiyle ilgili hükümler,
i)  Sözleşme konusu taahhüdün yapılmaması veya kısmen yapılması halinde yapılacak

işlemler ve yaptırımlar,
j) Sözleşmenin MAPEG nezdinde şerhinin veya devrinin onaylanmaması halinde söz-

leşmenin durumu,
k) Sözleşme süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar,
l) Sahada işletilebilir rezervin sözleşme süresinden önce tükenmesi halinde yapılacak

işlemler,
m) İşletmecinin ruhsat devrine ilişkin taahhüdünü yerine getirmemesi halinde ruhsat

hukukunun uygulanmasına, ruhsatın Kuruma iadesine ilişkin şartlar,
n) İşletmecinin Kuruma ve çalıştıracağı işçilere karşı sorumlulukları,
o) Masrafları işletmeciye ait olmak üzere Kurum tarafından yapılacak işler,
ö) Masrafları işletmeciye ait olmak üzere işletmeci tarafından yapılacak işler,
p) Hazırlık ve üretim dönemlerine ilişkin açıklamalar, işletme projesi, iş programları,

faaliyet raporları, maden sahasının işletilmesi ve çalışma şekli ile kontrol faaliyetlerine ilişkin
hususlar,

r) Kuruma ait varlıkların işletmeci tarafından kullanımı ve işletmeciye kiralanmasına
ilişkin hususlar,

s) İşletmecinin sahadaki faaliyetlerini Maden Kanunu, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı
Çevre Kanunu, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 22/5/2003 ta-
rihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer kanunlar ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
yürüteceği, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getireceğine dair hususlar,
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ş) İşletmecinin, hazırlayacağı belgelerde yanıltıcı ve hukuka aykırı beyanlarda bulun-
mayacağı, bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurumun maruz kalacağı her
türlü zarardan sorumlu olacağına dair hususlar,

t) İşletmecinin kusurlu davranışları sebebiyle Kuruma ve üçüncü şahıslara karşı sorum-
lulukları,

u) Kurum tarafından işletmeciye uygulanacak cezalara ilişkin hususlar,
ü) Mevzuatta yapılacak değişiklikler sebebiyle rödövans uygulamasına son verilmesi

durumunda uygulanacak hükümler,
v) Sözleşmenin devri ile sözleşmenin devrini tazammum etmemek üzere işletmecinin

çalıştırabileceği yüklenici veya taşeronlara ilişkin hususlar,
y) Hazırlık ve üretim dönemlerinde öngörülen faaliyetlerin yapılmamasının sonuçları,
z) Sözleşmenin Kurum tarafından tek taraflı feshedilmesini gerektiren sebepler ile tek

taraflı fesih halinde yapılacak işlemler,
aa) Sözleşmenin tasfiye edilmesi ve tasfiye sonunda sahadaki varlıkların durumuna iliş-

kin hususlar,
bb) Hazırlık, üretim ve uzatma dönemlerinde işletmeci tarafından ödenecek rödövans,

kira ve benzeri ödemeler ile diğer ödemelerde gecikme olması halinde uygulanacak faiz oranına
ilişkin hususlar,

cc) Mücbir sebep ve olağanüstü haller ve şartları ile bu sebeplere bağlı süre uzatımı
koşulları, 

çç) İhtilafların çözüm şekli ve şartları, yetkili mahkemeler,
dd) İşletmeciye ruhsatın devrinin yapılacağı sözleşmelerde, ruhsat devrine ilişkin hu-

suslar, ruhsat üzerine teminat amaçlı konulacak ipotek şartları,
ee) İşletmecilerin borç erteleme talebinde bulundukları takdirde vereceği teminatlar ya

da göstereceği kefiller,
ff) İşletmecilerin süre uzatım ya da tasfiye taleplerini içeren teknik başvurularının, üni-

versitelerde konusunda uzman en az üç öğretim görevlisinden (akademisyen) alınmış teknik
raporu ihtiva etmesine dair hususlar,

gg) Kömür özellikleri ve miktarlarının belirlenmesi ile bunların kayda alınması ile ilgili
hususlar, 

ğğ) İşletmecinin sözleşme kapsamındaki taahhütleri,
hh) İşin özelliğine göre Kurum tarafından sözleşmesinde bulunması öngörülen diğer

hususlar,
ıı) Sözleşme kapsamında kurulacak izleme sistemleri ile ilgili hususlar, 
ii)  Öncelikli alım öngörülüyorsa buna ilişkin usul ve esaslar,
jj) Mülkiyet izinleri ve bunlara ilişkin masraflar, 
kk) UMREK ve TÜVEK uygulamaları,
ll) Sahada sonradan bulunan rezerv ve rezerv geliştirilmesi ile ilgili hususlar,
mm) İşletmecinin taahhütleri,
nn) Cezalara ilişkin hususlar,
oo) Sözleşme alanında, madencilik faaliyeti ve bu faaliyetlerin doğal sonucu olan faa-

liyetler dışında başka faaliyetlerle iştigal edilemeyeceği,
öö) Munzam zarara ve aşkın zarara ilişkin hususlar, 
pp) Üretim teminatına ilişkin hususlar,
rr) Tekliften/taahhütten vazgeçilmesi veya kesin teminatın verilmemesi veya sözleşme

imzalanmaması halinde uygulanacak yaptırımlar,
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ss) Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar, 
şş) Teminatların hangi hallerde geri verileceği ile ilgili durumlar,
tt) Sözleşmenin hangi hallerde devredileceği,
uu) İşletmecinin ölümü halinde izlenecek prosedür, 
üü) İşletmecinin iflası halinde izlenecek prosedür,
vv) İşletmecinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyet hali hallerinde izlenecek

prosedür, 
yy) İşletmecinin birden fazla olması halinde izlenecek prosedür,
zz) Gecikme halinde uygulanacak cezalar,
aaa) Muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak prosedür,
bbb) Sözleşmenin yürütülmesi sırasındaki yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden ya-

saklama hallerinde izlenecek prosedür,
ccc) Maden sahasının çalıştırılması, rödövansa ilişkin borçların ertelenmesi veya tak-

sitlendirilmesi ve diğer hususlar,
ççç) Mücbir sebepler ve olağanüstü haller,
ddd) Ruhsatın Kuruma geri iade edilmesine ilişkin devir süreciyle ilgili usul ve esas-

lar,
eee) Devir, temlik ve temsilcilik esasları,
fff) Üretim teminatına dair hususlar,
ggg) Uluslararası anlaşmalar uyarınca yapılacak işlemler,
ğğğ) Tespit ve kabul işlemlerine ilişkin hususlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Süre uzatımı komisyonu
MADDE 30- (1) İşin yürütülmesi aşamalarında mücbir sebepler ve/veya olağanüstü

haller nedeniyle işletmeci tarafından süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, bu talebin
değerlendirilmesi için süre uzatımı komisyonu kurulur. Mücbir sebep ve/veya olağanüstü hal-
lere ilişkin başvuru olayın ortaya çıkmasından itibaren en fazla 20 gün içerisinde yapılmalıdır.
Bu komisyon ilgili daire başkanının başkanlığında en az başmühendis seviyesinde 3 üyeden
oluşur. Süre uzatım talebi diğer şartlar mevcut ise, işletmecinin süre uzatımı nedeniyle Kurum-
dan herhangi bir hak, tazminat talebinde bulunmaması koşulu ile kabul edilebilir.

(2) Süre uzatımı komisyon kararları yetki devri yapılması halinde Genel Müdürlüğün,
diğer hallerde Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3) İşletmeciye süre uzatımı verilmesi durumunda, süre uzatımı talebinin, işletmecinin
süre uzatımı nedeniyle Kurumdan herhangi bir hak, tazminat talebinde bulunmayacağına dair
taahhütnameyi Kuruma ibraz etmesi koşuluyla verildiği ve uzatılan sürenin, taahhütnamenin
Kuruma ibraz edildiği tarihten itibaren başlayacağı bildirilir.

(4) Bu komisyonlar çalışmalarında, 17 nci maddede belirtilen ihale komisyonlarının
görev, yetki ve çalışma usullerine tabidir.

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 31- (1) Aşağıda belirtilen şahıslar doğrudan doğruya veya dolaylı olarak iha-

lelere katılamazlar. Bu durumun tespiti halinde ihale dışı bırakılırlar.
a) Kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumları,
b) Kurumun Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Kurumdan ücret almak suretiyle çalışan per-

sonelleri,
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c) Bu fıkranın (b) bendinde belirtilen kişilerin eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci
derece dâhil) kan ve sıhri akrabaları,

ç) Bu fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ortaklıkları (bu kişilerin yönetim
kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

d) 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları
İşler Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kişiler,

e) Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak
kamu ihalelerine ve Kurumun ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan
dolayı hükümlü bulunanlar,

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan Kuruma yaptığı işler sırasında
iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu Kurum tarafından ispat edilenler,

g) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal
güvenlik prim borcu olanlar,

ğ) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
h) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi bor-

cu olanlar, 
ı) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan

eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda
olanlar,

i)  İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer
bir durumda olanlar,

j) İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyet-
ten men edilmiş olanlar,

k) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla
hüküm giyenler.

(2) Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye girdiği tespit edilen teklif sahibi ihale
dışı bırakılarak teklifi dikkate alınmaz, geçici teminatı Kurum lehine irat kaydedilir. Ancak ka-
mu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumlarının teklifleri dikkate alınmaz ve ihale dışı bırakılarak
geçici ve varsa ek geçici teminatları iade edilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında ihalelere katılan kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli
idarelerin geçici ve varsa ek geçici teminatlarına irat uygulanmaz.

İhale safhasındaki ve sözleşmenin yürütülmesi sırasındaki yasak fiil ve davranışlar
MADDE 32- (1) İhalelerde ve sözleşmenin yürütülmesi sırasında aşağıda ifade edilen

fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşeb-

büs etmek,
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ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi
veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif
vermek,

d) 31 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak,
e) Üzerine ihale yapıldığı halde, mücbir sebep halleri dışında usulüne uygun sözleşme

yapmamak,
f) Hile, tehdit, vaat, çıkar sağlama, nüfuz kullanma, irtikâp, rüşvet, anlaşma suretiyle

veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
g) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
ğ) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya

usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu işler yapmak,
h) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruma zarar vermek,
ı) Bilgi ve deneyimini Kurumun zararına kullanmak,
i) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak ta-

ahhüdünü yerine getirmemek,
j) Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya devralınması.
(2) Bu maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında

33 üncü maddede belirtilen yasaklama hükmü uygulanır.
İhalelerden yasaklama
MADDE 33- (1) 32 nci maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulunduğu anlaşılanlar

hakkında bir yıl süreyle Kurumun yapacağı tüm ihalelere katılmaktan yasaklama kararı alınır.
Katılma yasakları, Yönetim Kurulu tarafından verilir ve Yönetim Kurulu Kararını müteakip
yürürlüğe girer. Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde
şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından
fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında bu fıkra hükmüne göre yasaklama
kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna
göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında, sermaye şir-
ketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla
bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

(2) 32 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, ya-
saklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kurum tarafından yapılacak ihalelere de ka-
tılamazlar.

(3) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi
izleyen en geç 45 gün içinde verilir. Yönetim Kurulu tarafından verilen yasaklama kararı ilgi-
liye/ilgililere tebliğ edilir.

(4) Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi,
32 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununa göre konusu suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler
ile o işteki ortak veya yönetici vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümlerine göre
ceza soruşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulu-
nulur.

Kontrol faaliyetleri
MADDE 34- (1) Kurumun sözleşmeye dayalı tüm haklarının korunması ve pay alımına

esas olarak, yürütülen faaliyetlerin miktar ve kalite yönünden sonuçlarının incelenmesi için
yeterli sayıda personel görevlendirilir.
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(2) Kontrol görevlileri, madencilik faaliyetlerinin sözleşme ve şartname hükümlerine
göre işletmecinin Kurum adına üstlenmiş olduğu yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini
kontrol ederler.

(3) Kontrol görevlileri, kontrol faaliyetlerinde kullandıkları tüm araç ve yöntemlerin
ilgili standartlarda ve Kurumca uygulamaya konulan mevzuata uygun olarak işletilmesini sağ-
lar.

(4) Kontrol görevlileri, faaliyetleri kantar, numune alma cihazı, kamera, uydu gibi araç-
larla veya görsel olarak izler ve raporlar.

(5) Kontrol görevlilerinin gerekli gördükleri zamanlarda, ihtiyaç duyacağı bilgi ve bel-
geleri almaları hususlarında işletmeci tarafından yardımcı olunacağı ve bu çalışmalar için ken-
dilerine gerekli ortamın sağlanacağı ihale dokümanlarında belirtilir.

(6) Kontrol görevlileri, gerektiğinde sözleşme kapsamındaki uygunsuzluklarla ilgili
olarak işletmeciyi uyarır. Sözleşmenin cezai hükümlerini uygular, fesih ve tasfiye koşullarının
varlığı halinde durumu yetkili birimlere bildirir.

Kurum iştirakleri ile ilişkiler
MADDE 35- (1) Sahayla ilgili rezerv, kalorifik ve kimyasal özellikler, jeolojik-hidro-

jeolojik koşullar, üretim ve pazar koşulları, sosyoekonomik şartlar ve diğer tüm parametreler
de dikkate alınarak Kurum tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Kurum tarafından
işletilmeyecek sahalar, ekonomik işletmecilik ve diğer koşullar açısından uygun görülmesi ha-
linde ihale yapılmaksızın Kurumca belirlenen cari tahmini bedel ile rödövans fiyatları ve ko-
şulları da dikkate alınarak rödövans veya satışta öncelikli alım hakkı kullanımını da sağlayan
rödövans veya pay karşılığında Kurum iştirakleri tarafından işlettirilebilir.

(2) Bu kapsamda yapılan sözleşmelerde, tip şartnamede bulunan ve işin yürütülmesinde
gerekli olacağı düşünülen düzenlemelere de yer verilir.

Ek iş
MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik kapsamında işletmecilere veya işleticilere verilen sa-

halarda, rezervin doğal yayılımı dikkate alınarak, tek başına ihalesi ve işletilmesi, teknik veya
ekonomik olarak mümkün görülmeyen alanlar, mücavirdeki işletmecilere ek iş olarak verile-
bilir.

(2) Ek iş değerlendirmesinde, sahayla ilgili rezerv, kalorifik ve kimyasal özellikler, jeo-
lojik-hidrojeolojik koşullar, üretim ve pazar koşulları, sosyoekonomik şartlar ve diğer tüm pa-
rametreler yanında mücavir sahadaki işletmecinin fiili çalışma temposu ve yatırımları da dik-
kate alınır.

(3) Sözleşme konusu alandaki rezervin sözleşme süresince yeterli gelmeyeceği yönünde
işletmecinin talebi ve bu talebin Kurum tarafından da teyit edilmesi halinde, işletme sahasının
mücavirinde bulunan ve müstakilen ihale edilebilecek alanların bir kısmı da ilave asgari üretim
taahhüdü ve ana sözleşmede öngörülen bedel veya pay karşılığında işletmeciye ek iş olarak
verilebilir. Bu durumda, müstakilen ihale edilebilecek alandaki kalacak rezervin teknik işleti-
lebilirliğinin ve ekonomik fizibilitesinin olumsuz etkilenmemesine dikkat edilir.

(4) Ek iş nedeniyle oluşacak tüm şartlar sözleşmeye ek protokol ile düzenlenir ve pro-
tokol hükümleri, Yönetim Kurulu onayından sonra gerekli işlemlerin tamamlanmasını müteakip
yürürlüğe girer.

Asfaltit rezervlerinin değerlendirilmesi
MADDE 37- (1) Kurum, uhdesinde bulunan asfaltit sahalarının bir kısmı veya tama-

mının işletme hakkı, ruhsat sahasının bulunduğu ilin valiliğince talep edilmesi halinde valiliğin
ekonomik işletmecilik ve diğer koşullara ilişkin gerekçeleri ile Kurumun cari rödövans veya
pay oranları ve koşulları birlikte dikkate alınarak değerlendirilmek suretiyle ihale yapılmaksızın
Yönetim Kurulu kararı ile talep eden valiliğe verilebilir.
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Stokların satın alınması
MADDE 38- (1) Sözleşme süresi içinde işletmecinin üreterek stok yaptığı kömürler,

işletmecinin talebi halinde Kurum tarafından ekonomik değerlendirme imkânı araştırılarak be-
lirlenen bir bedel karşılığında alınabilir.

Termik santral kurulması şartı ile çalışılan sahalarda kömür satışı
MADDE 39- (1) Termik santral kurulması şartı ile çalışılan sahalarda, işletmecinin kö-

mür satış talebi olması durumunda sözleşme ile hedeflenen ve rezervin tahsis edildiği asıl amaç-
lara halel gelmemesi, enerji üretimi projeksiyonunda indirime gidilmemesi ve sözleşmede be-
nimsenen hak ve borçları etkilememesi şartı ile Kurum tarafından izin verilebilir.

(2) Ton başına pay veya oran belirlenirken, satışı yapılacak kömürün özelliklerine göre
MAPEG tarafından en son açıklanan ocak başı satış fiyatı, sözleşmede kWh başına elektrik
enerjisi için belirlenen pay veya oran ile dikkate alınır.

(3) Maden satışı ile ilgili olarak kömür veya kömür dışındaki madenlerin üretilmesi
için Maden Kanunu ve ilgili diğer tüm mevzuat gereği alınacak izinler ve yürütülecek tüm iş
ve işlemlerin yükümlülüğü ve maliyetinin işletmeciye ait olduğu sözleşmelerde belirtilir.

Sözleşme alanındaki faaliyetler
MADDE 40- (1) Sözleşme alanında madencilik faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek,

güvenli ve verimli çalışma ortamını tehlikeye düşürmeyecek projelere Maden Kanununun
7 nci maddesinde bahsi geçen izinlerin alınması halinde Kurumun onayı ile izin verilebilir.

(2) Onay işleminde, madencilik faaliyetleri sonrasında başka projeler için değerlendi-
rilmek istenen alanlar ile ilgili olarak gerektiğinde kira ve/veya ilave bedel ve pay talep edile-
bilir.

Mücbir sebepler
MADDE 41- (1) Tarafların kusurundan veya öngörebilecekleri bir durumdan kaynak-

lanmayan kaçınılmaz haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen
en geç 20 (yirmi) gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirimde bulunulur. Ulusal veya ulus-
lararası kuruluşlardan belgelendirilmek kaydıyla özellikle aşağıda belirtilen haller mücbir sebep
olarak kabul edilecektir:

a) Coğrafi alan ve büyüklük olarak bu sözleşmeyi etkileyebilecek doğal afetler (deprem,
sel),

b) Ülke çapında veya ilgili işkolunda genel grev,
c) Genel salgın hastalık,
ç) Savaş, kısmî veya genel seferberlik ilanı,
d) Nükleer ve kimyasal serpintiler,
e) Hükümet ve yasal merciler tarafından alınan ve bu işe ait sözleşme hükümlerini ge-

çersiz kılacak, edimlerin ifasını sınırlandıracak veya imkânsız kılacak elektrik veya kömür üre-
timinin durdurulması veya kısıtlanması gibi kararlar.

(2) Mücbir sebeplerin varlığı durumunda taraflar bu işe ait sözleşmeden kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için aza-
mi gayreti göstereceklerdir. Taraflar, sözleşme yükümlülüklerinin ifasında mücbir sebeplerden
etkilendikleri ölçüde mazur görüleceklerdir.

(3) Mücbir sebebin başlangıcından itibaren, halin sözleşmeye etkileri ve sonuçları Ku-
rum ve işletici temsilcileri tarafından birlikte görüşülerek kömür alma programı ve teslim yü-
kümlülüğü ve diğer edimler revize edilebilecektir.

(4) Mücbir sebeplerin etkilerinin gerçekleşmesinden itibaren altı aydan fazla sürmesi
ve bu süre içerisinde mücbir sebebin ortadan kalkmaması halinde taraflar bu işe ait sözleşmeyi
tazminat ödemeksizin feshedebilirler.
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Olağanüstü haller 
MADDE 42- (1) Olağanüstü haller, tarafların bu işe ait sözleşmeden kaynaklanan yü-

kümlülüklerinin yerine getirilmesine engel nitelikte olan ve iyi niyet ve hakkın kötüye kulla-
nılmaması kuralları çerçevesinde bu engeli ortadan kaldırmaya güçlerinin yetmediği durum-
lardır. Taraflar, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

a) Kurum ve işleticiye ait tesislerdeki üretime müessir olabilecek 3 ayı aşan süreli teknik
arızalar,

b) Kömür üretimine engel olacak şekilde meydana gelen ocak yangını, gaz patlaması
ve sair madencilikten mütevellit oluşan haller,

c) Arkeolojik veya tarihi bulgulara rastlanması,
gibi olağanüstü hallerin oluşması halinde, olayın başlama tarihinden itibaren en geç 20

gün içinde halin başlama tarihi ile mahiyetini, süresini veya tahminen ne kadar süreceğini, alı-
nan önlemleri, olayı belgeleyen yetkili makam yazısını, yazılı olarak diğer tarafa bildirecektir.

(2) Olağanüstü hallerin varlığı durumunda sözleşmenin devamı esas olup sözleşmeden
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza in-
dirmek için azami gayret gösterilecektir. Taraflar sözleşme yükümlülüklerinin ifasında olağan-
üstü hallerden etkilendikleri ölçüde mazur görüleceklerdir.

(3) Olağanüstü halin başlangıcından itibaren, halin sözleşmeye etkileri ve sonuçları Ku-
rum ve işletici temsilcileri tarafından birlikte görüşülerek kömür alma programı ve teslim yü-
kümlülüğü ve diğer edimler revize edilebilecektir. Olağanüstü halin ortadan kalkması halinde;
sözleşme, taraflar aksini kararlaştırmadıkça olağanüstü halin ortaya çıkmasından evvelki hü-
küm ve şartlarla devam eder.

(4) Yaptırımlar ve sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, Kurum tara-
fından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep ve olağanüstü hâl olarak kabul edilebilmesi
için; işleticiden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine
engel nitelikte olması, işleticinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması
ve gerektiğinde yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Mücbir sebepler veya olağanüstü haller sonucu sözleşmede değişiklik
MADDE  43- (1) Sözleşmenin imza tarihinden sonra, mücbir sebepler veya olağanüstü

haller nedeniyle sözleşmenin sürdürülemez hale geldiğinin; taraflarca ortak oluşturulacak hu-
kukçu, maden mühendisi ve halen üniversiteler bünyesinde çalışan akademik personel olmak
üzere, en az üç kişilik bir tarafsız komisyon tarafından raporlanması halinde, bu rapordaki öneri
doğrultusunda sözleşmede gerekli değişiklikler yapılabilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 44- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygu-

lanır.
Tip sözleşmeler ve tip şartnameler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğe ait tip sözleşmeler ve tip şartnameler, bu

Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Yönetim Kurulunca onaylanarak yü-
rürlüğe girer.

Yürürlük 
MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ge-

nel Müdürü yürütür.
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İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesinde yürütülen yüksek li-

sans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans, dok-

tora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimine ilişkin hüküm-
leri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim dalı/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını veya anasanat
dalını,

d) Anabilim dalı başkanı/anasanat dalı başkanı: Enstitüde eğitim programı yürüten li-
sans bölümlerinin başkanlarını,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim
elemanını,

f) Enstitü: İstinye Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan ens-
titüleri,

g) Enstitü Kurulu: İlgili Enstitü Kurulunu,
ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili Enstitü Yönetim Kurulunu,
h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel ku-

rallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ı) Lisansüstü eğitim: Yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeter-

lik çalışması programlarını,
i) Müdür: İlgili Enstitü Müdürünü,
j) Mütevelli Heyeti: İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
l) Program: Tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını,
m) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,
n) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosunu,
o) Temel tıp puanı: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri testi

1 inci bölümünden alınan standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden alınan standart
puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,

ö) Üniversite: İstinye Üniversitesini,
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p) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
r) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları

Genel esaslar
MADDE 5- (1) Enstitü; örgün eğitim ve/veya uzaktan eğitim modeli ile tasarladıkları

lisansüstü çalışmalarını; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik
programı ile gerçekleştirir.

(2) Açılacak programlar, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir
ve YÖK onayı ile kesinleşir.

(3) Bir programdan mezun olmak için aranan ders, laboratuvar, uygulama, proje, tez
ve benzeri çalışmalar, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

(4) Tezli lisansüstü programlarını tamamlamak için öngörülen müfredatta, bilimsel araş-
tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir seminer dersinin verilmesi zo-
runludur.

(5) Derslerin AKTS kredileri 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi hükümleri kapsa-
mında belirlenir. 

Kontenjanlar
MADDE 6- (1) Lisansüstü programların kontenjanları, Enstitü Kurulu tarafından be-

lirlenir ve Senatoya sunulmak üzere Rektörlüğe bildirilir.
(2) Rektörlük, Enstitünün öğrenci kabul edeceği programların adlarını, öğrenci sayıla-

rını, varsa özel başvuru koşullarını, son başvuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve gerekli görülen
diğer bilgileri toplu olarak ilan eder.

(3) Program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen programlarda görev alabilecek
öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli
yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla
14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç
en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve
üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan
%50’ye kadar artırılabilir.

Öğrenim ücretleri ve burslar
MADDE 7- (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Programlara devam edebilmek

için ödenecek yıllık eğitim-öğretim ücretleri ve ödeme usulü Enstitünün önerisi, Rektörlük
onayı ve Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir. Öğrenciler, öğrenim ücretlerini kaydolduğu dö-
nemin başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ödemekle yükümlüdürler. 

(2) Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez veya
dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mali yü-
kümlülüklerin yerine getirilmesinde Senato tarafından belirlenen esaslar dikkate alınır.

(3) Burslara ilişkin hususlar 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi çerçevesinde her
akademik yıl öncesi Enstitü Kurulu tarafından belirlenerek Rektörlüğe önerilir, Mütevelli Heyet
kararı ile uygulamaya konulur.

Akademik yıl ve takvim
MADDE 8- (1) Akademik takvim Enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belir-

lenir. Bu takvim en geç yeni akademik yılın başlama tarihinden bir ay önce ilan edilir. 
(2) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık ders süresi olan iki dönemden oluşur.

Dönem sonu sınavları, bu sürelere dâhil değildir. Dersler, yarıyıl esasına göre güz ve bahar dö-
nemlerinde düzenlenir.
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(3) Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi
uygulaması, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ya-
pılır. 

(4) Yaz öğretimi, yedi haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak
üzere en çok sekiz haftalık süre ile düzenlenebilir. Yaz öğretiminde açılan bir dersin toplam
saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz öğretiminde ders alıp
almamak öğrencinin talebine bağlıdır. Yaz öğretimi lisansüstü eğitim için öngörülen normal
öğrenim süresinin dışındadır ve yaz öğretiminde geçirilen eğitim süresi, normal öğrenim süre-
sine dâhil değildir.

(5) Güz ve bahar dönemlerinde yedi haftalık ders süresi iki modül halinde verilebilir.
Modül sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir.

(6) Kayıt, ders, dönem sonu sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato
tarafından onaylanan akademik takvim ile belirlenir.

(7) Senato kararıyla belirlenmiş dersler/uygulamalar, gerektiğinde Enstitü Kurul kararı
ile mesai saatleri dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günleri hariç cumartesi ve/veya
pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan
öğretim ile de verilebilir. 

Başvuru esasları
MADDE 9- (1) Programlara başvuracak adaylarda bu Yönetmelikte belirlenmiş koşul-

lar dışında ek koşullar da aranabilir. Bu ek koşullar anabilim dalı/anasanat dalı başkanının öne-
risi, Enstitü Kurulunun görüşü ve Senatonun kararı ile belirlenir. Tüm koşullar ve başvuru tarihi
Rektörlük tarafından ilan edilir. 

(2) Sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara öğrenci kabulünde
ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde
uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES
şartı aranmaz.

(3) Sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden ve öğretim dili Türkçe olan prog-
ramlara başvuruda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık ra-
poru ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylar-
da,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozuk-
luğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda, 

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

Öğrenim dili
MADDE 10- (1) Programlarda öğrenim dili Türkçe veya İngilizce’dir.
(2) İngilizce/Türkçe yeterliliğin belirlenmesine yönelik yapılacak sınavlar ve bu sınav-

lardan muafiyet koşulları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Senato onayı ile ke-
sinleşir. 

(3) Öğrenim dili İngilizce olan programlara öğrenci kabulünde adayların Üniversite ta-
rafından düzenlenecek veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce
dil sınavlarından birinden Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenen puanı
almış olmaları gerekir.

(4) Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programlarından
veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumla-
rından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaf olur.
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Kayıt
MADDE 11- (1) Başvurusu kabul edilen adaylar, şahsen veya bu konuda yetki verilmiş

vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen süreler içinde, istenen belge-
leri sağlayarak ve öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye kayıt yaptırırlar. 

(2) Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar Üniversiteye kayıt haklarını
kaybederler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla programa kayıt yap-
tırılamaz ve devam edilemez.

(4) Kayıt için istenen belgelerde belgenin aslı veya usule uygun onaylı örneği kabul
edilir. Ayrıca kayıt sırasında sunulan belgelerin kayıt tarihinde geçerli olması şarttır. Başka bir
yükseköğretim kurumunda kaydı olup olmadığına ilişkin olarak adayın beyanı esas alınarak
işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle başvurduğu tespit edilen aday-
ların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.
Bu kişilere, verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem
başlatılır.

(5) Askerlik belgeleri ve işlemleri 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu-
nun ilgili hükümlerine göre yürütülür.

Zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 12- (1) Program müfredatlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olmak

üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın mezuniyet yü-
kümlülükleri kapsamında almakla yükümlü olduğu; seçmeli dersler ise öğrencinin ilgi alanları
doğrultusunda mezuniyet yükümlülüklerini tamamlamak üzere alabileceği derslerdir.

(2) Ders programında yer alan derslerin hangi yarıyılda açılacağı ve bu dersleri verecek
öğretim üyeleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.

(3) Öğrenciler, kayıt yaptırma ve yenileme aşamalarında, aldıkları zorunlu ve seçimlik
derslerden oluşan bireysel ders programlarını danışmanlarına onaylatırlar.

Derslerin ön koşul ve yan koşulları
MADDE 13- (1) Bir dersin ön koşulu, o dersin alınabilmesi için önceden tamamlanmış

olması gereken yükümlülüklerdir. Ön koşul olarak, daha önceden alınıp en az geçer notu ile
tamamlanmış dersler ya da başarılması/tamamlanması gereken kredi ve çalışma gibi yüküm-
lülükler belirlenebilir. Ön koşul olan dersin tekrarlanması halinde o dersten alınan en son not
geçerlidir.

(2) Bir dersin yan koşul dersi, bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması uygun gö-
rülen derstir. Birlikte alınması gereken derslerden birini en az geçer notu alarak tamamlayan
öğrenci, o dersin yan koşulu olan dersi tek başına alabilir.

(3) Derslerin ön ve yan koşullarının belirlenmesi ve değiştirilmesi Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararı ve Senato onayıyla yapılır.

(4) Öğrenciler ön ve/veya yan koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar.
(5) Ulusal veya uluslararası değişim programlarına katılan öğrenciler, özel öğrenci ola-

rak Üniversitede ders almak isteyen öğrenciler ve Üniversitede kayıtlı iken diğer yükseköğretim
kurumlarından ders almak isteyen öğrencilere de aynı hükümler uygulanır.

Ders kayıtları
MADDE 14- (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen ta-

rihlerde, danışmanları ile birlikte o dönemde alacakları dersleri belirler ve derslere yazılır.
(2) Öğrencilerin ön koşullu derslere, ders planlarındaki sıra göz önünde tutularak ya-

zılması gerekir.
(3) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam

edemez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz.
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(4) Öğrencilerin haftalık ders programında kısmen de olsa zaman çakışması olan ders-
lere kayıt olabilmesi için ilgili dersin öğretim üyesi ve anabilim dalı başkanı/program koordi-
natörü onayı gerekir.

Ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme
MADDE 15- (1) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen son başvuru

tarihine kadar danışmanın onayını alarak, ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme yapabilir-
ler.

Derslerden muafiyet
MADDE 16- (1) Muafiyet işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütü-

lür.
(2) Programa yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce herhangi bir yükseköğretim ku-

rumunda alıp başardıkları dersleri, program yükümlülüklerine saydırmak için muafiyet tale-
binde bulunabilirler. Muafiyet talebiyle ilgili başvurular, transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe
ile birlikte Enstitüye yapılır. Başvuru ve ekleri, Enstitü tarafından ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığına değerlendirilmesi için iletilir.

(3) Öğrencinin daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu ders-
lerin Üniversitede kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak
olanları, bunların kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki
hangi derslerden muaf tutulacağı gibi hususlar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlen-
dirilir ve değerlendirme sonucu Enstitüye iletilir. Başvuru Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
karara bağlanır. Üniversitede alınan derslere karşılık muafiyet verilen dersler kredi ve notları
ile birlikte kayıtlara aynen geçirilir. Öğrencinin daha önce alıp başardığı dersin öğrenim dili
ile bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili aynı olmak
zorundadır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi hariç mezuniyet yükümlülü-
ğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredisi toplamının dörtte birinden az olma-
mak şartı ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranda dersin Üniversitede ta-
mamlanması gerekir.

(5) Programa kabul edilen öğrencilerin daha önce özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler programda verilen derslerin
%50’sini geçemez.

Devam zorunluluğu
MADDE 17- (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve

bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğren-
cilerin devam durumlarının ders başarı değerlendirmesine etkisi, ilgili dersin öğretim üyesi ta-
rafından dönem başında açıklanır, ders izlencesinde yer verilir ve öğrencilerin devam durumları,
ilgili dersin öğretim üyesi tarafından izlenir.

Ders tekrarı
MADDE 18- (1) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri zorunlu

dersleri tekrarlamakla yükümlüdür. Zorunlu ders havuzu olan programlarda başarısız olunan
dersin yerine, Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla zorunlu ders havuzundan başka bir ders
alınabilir. Başarısız olunan ders seçmeli ise öğrenciler bu dersi, aynı ders veya Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından bu ders yerine sayılan başka bir seçmeli ders ile tekrarlayabilirler.

(2) Kayıtlı olduğu diploma programının mezuniyet yükümlülüklerinin tümünü yerine
getirmiş öğrencinin fazladan aldığı seçmeli dersler için tekrarlama şartı aranmaz, ancak bu
dersler genel not ortalamasına katılarak transkriptte gösterilir.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla aynı program içerisinde
daha önce alıp başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir; bu durumda sadece son alınan not
genel not ortalamasına katılır.
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Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma
MADDE 19- (1) Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenciler özel öğrenci veya deği-

şim öğrencisi statüsünde diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler. Özel öğrenci sta-
tüsünde ders alan öğrencilerden tezli yüksek lisans ile doktora programına yüksek lisans dere-
cesi ile kayıt olanlar en fazla iki dersi; doktora programına lisans derecesiyle kayıt olanlar ise
en fazla dört dersi diğer yükseköğretim kurumlarından alabilirler. Tezsiz yüksek lisans prog-
ramlarında dönem projesi hariç, mezuniyet yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli ders-
lerin AKTS kredisi toplamının dörtte birinden az olmamak şartı ile Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından belirlenecek oranda dersin Üniversitede tamamlanması gerekir.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin özel öğrenci veya değişim öğrencisi statüsünde
aldığı derslerden kayıtlı olduğu programdaki yükümlülüklerinden, hangi derslerin yerine sa-
yılacağını ve bunların kredi ve not uyarlamalarını değerlendirerek karara bağlar. Öğrencinin
aldığı dersin öğrenim dili ile bu ders karşılığında öğrencinin diploma programında sayılacak
dersin öğrenim dili aynı olmak zorundadır.

(3) Özel öğrenci veya değişim öğrencisi statüsünde ders alınan dönemler, öğrencinin
öğrenim süresine dâhildir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 20- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim ku-

rumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, program-
lara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrenci kabulü, anabilim/anasanat dalının değerlen-
dirme sonucu dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(2) Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte akademik takvimde yeni öğrenci başvuruları
için belirtilen süreler içinde Enstitüye yapılır. Enstitü, başvuruları ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığına değerlendirmesi için iletir. Değerlendirilen başvuru sonucu Enstitüye gönderilir.
Kabul için adayın, başvurduğu programa yeni öğrenci kabulünde aranan koşulları sağlamış ol-
ması gerekir. Üniversite içindeki geçişlerde öğrencilerin bu amaçla, kayıtlı olduğu programa
kabulde kullanılan sınav belgeleri geçiş yapmak istedikleri programa kayıt sırasında da geçer-
lilik tarihine bakılmaksızın kullanılabilir.

(3) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencinin daha önce başarılı olduğu derslerden
hangilerinin yeni programına sayılacağı, sayılan derslerin kredi ve not dönüşümleri ile öğren-
cinin öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. 

(4) Doktora programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavını, tez önerisini
ve tezini bu programda tamamlaması; tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapan öğren-
cinin tezini bu programda tamamlaması; tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş yapan
öğrencinin dönem projesini bu programda tamamlaması ve geçiş yaptığı programın mezuniyet
yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredisi toplamının en az dörtte
birini Üniversitede tamamlamış olması gerekir.

Lisansüstü programlar arası geçişler
MADDE 21- (1) Üniversitenin aynı anabilim dalı altında sunulan tezli veya tezsiz yük-

sek lisans ile doktora programları arasında yapılacak geçişler, öğrencinin başvurusu üzerine
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, güz ve bahar dönemi başında en geç akademik takvimde
ilan edilen ders ekleme-bırakma döneminin son gününe kadar yapılır.

(2) Anabilim dalı içindeki geçiş başvurularının kabul edilmesi için öğrencinin, kayıtlı
olduğu programda en az bir dönem öğrenim görmüş olması, Üniversitenin kayıtlı öğrencisi ol-
ması, varsa Senato tarafından onaylanan diğer şartları ve geçiş yapılan yıldaki kabul koşullarını
sağlaması gerekir. Kayıtlı olduğu programa kabulde kullanılan sınav belgeleri geçiş yapmak
istedikleri programa kayıt sırasında da geçerlilik tarihine bakılmaksızın kullanılabilir.

(3) Geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin, önceki programında başarıyla tamamladığı
derslerden hangilerinin yeni programına sayılacağı, öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği
Enstitü Yönetim Kurulu kararında belirtilir. Geçiş yapan öğrencinin sayılan dersleri, kredi ve
notlarıyla birlikte yeni programına aynı şekilde aktarılır.

30 Mayıs 2022 – Sayı : 31851                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğ-
renci, kayıt olduğu akademik yıl ve/veya döneme ait tezli yüksek lisans ücreti esas alınarak
ödeme yapar.

(5) Lisans mezunu olarak doktora programına kabul edilmiş bir öğrencinin aynı anabi-
lim dalında tezli yüksek lisans programına geçmek istemesi halinde, eğer doktora programında
geçirmiş olduğu süre de sayıldığında geçmek istediği programı tamamlamasına olanak sağla-
yacak kadar süresi var ise, ilgili tezli yüksek lisans programına geçmek üzere başvurabilir. 

(6) Geçilecek programın tamamlanması için yeterli süre bulunduğu durumlarda, aynı
anabilim dalındaki tezsiz ve tezli yüksek lisans programları arasında geçiş için başvurulabilir.
Tezsiz yüksek lisans programına geçişlerde yeterli süre bulunmaması durumunda ise ek dersler
ve proje dersi yükümlülüklerinin tamamlanması gerektiğinden, tezsiz yüksek lisans programı-
nın tamamlanması için bir dönem ek süre verilebilir.

Özel öğrenci 
MADDE 22- (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. 

(2) Kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin
muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. 

(3) Özel öğrenci kabul koşulları ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
Kayıt yenileme
MADDE 23- (1) Öğrenciler, devam ettikleri programın hangi aşamasında olduklarına

bakılmaksızın her yarıyıl kayıt yenilemek zorundadırlar.
(2) Öğrenim ücretini belirlenmiş zamanda veya kendilerine özel olarak belirtilmiş ta-

rihte ödememiş olan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
(3) Akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, aka-

demik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını ye-
nileyebilirler. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrenciler Üniversite tarafından belir-
lenen şartları yerine getirmekle yükümlüdürler. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra
kayıt yenileme yapılamaz.

(4) Ders ekleme-bırakma dönemi bitiminde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız
öğrenci statüsüne geçirilir. Bu öğrenciler, kayıtlarını yenileyene kadar derslere ve sınavlara ka-
tılamazlar, derslerden not alamazlar, almakta oldukları burslardan ve diğer öğrencilik hakla-
rından yararlanamazlar.

(5) Kayıt dondurma hali hariç olmak üzere kayıt yaptırılmayan yarıyıllar öğrenim sü-
resine dâhildir.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 24- (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar, mülâkat/yetenek değerlendirme

jürisinin önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile eksikliklerini gidermek amacı ile bilimsel hazırlık programına kabul edilebilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-
larda almış olan adaylar.

b) Lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans
programı adayları.

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini/derecelerini başka bir yükseköğretim kurumun-
dan almış olan doktora/sanatta yeterlik çalışması programı adayları.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik çalışması
programından farklı alanda almış olan adaylar.
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(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, programı tamamlamak için
gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci,
bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun onayıyla programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına kaydolan öğrenciler derslere devam etmek ve program
kapsamında alınması gereken dersleri en az CC notu ile süresi içinde tamamlayarak, asgari
2,50 akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır. Başarısız öğrencilerin, izleyen dönemden
itibaren Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(4) 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.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 25- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir.
Başvuru ve kabul 
MADDE 26- (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki ko-

şulları sağlamaları gerekir:
a) Lisans diplomasına sahip olmak.
b) Başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafın-

dan belirlenecek ALES puanına sahip olmak. 
c) Üniversite tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya

eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenmiş taban puanı
almış olmak.

ç) Senato tarafından belirlenmiş lisans genel not ortalamasına sahip olmak.
d) Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olmak.
(2) Sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara öğrenci kabulünde

ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde
uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES
şartı aranmaz.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES veya eşdeğer sınav
puanı aranmayabilir. ALES puanı istenildiği durumlarda taban puan Enstitü Yönetim Kurulu
önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu, uzaktan eğitim ile sürdürülen tezsiz yüksek lisans prog-
ramlarına öğrenci kabulünde adayların mülakata alınmamasına karar verebilir.

(5) Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile adayların Türkçeyi kullanma yeteneklerini de-
ğerlendirmek üzere kompozisyon yazdırılabilir.

(6) Bir adayın yüksek lisans programına kabulünde uygulanacak değerleme esasları
Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. ALES puanının bu değerle-
meye etkisi %50’den az olamaz. 

(7) Yabancı uyruklu adayların başvurularında ALES sınav şartı aranmaz. Yabancı uy-
ruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşı adayların programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulu önerisi
ile Senato tarafından belirlenir.
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(8) Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı
yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun
görüşü aranır. Ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında adayların YÖK’ten aldıkları diploma denklik
veya mezuniyet tanıma belgesini sunmaları gerekir.

(9) Öğrenim dili İngilizce olan programlara öğrenci kabulünde adayların Üniversite ta-
rafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce
dil sınavlarından birinden Enstitü Kararı ve Senato onayı ile belirlenen puanı almış olmaları
gerekir. Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programlarından veya
resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından
mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaf tutulur.

(10) Başvurular, ilan edilen süreler içinde, gerekli belgeler ile birlikte Enstitüye yapılır.
Programlara öğrenci kabulü, belirlenen başvuru ve kabul koşullarına uygun olarak Enstitü Yö-
netim Kurulu kararıyla yapılır. Başvuruda sunulması gereken belgeler, öğrencinin Üniversiteye
lisansüstü düzeyde kayıt olacağı dönem için akademik takvimde ilan edilen kayıt tarih aralık-
larından, öğrencinin kaydı hangisinde gerçekleşecekse o kayıt tarih aralığının başlangıç tari-
hinde geçerli olur.

(11) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES pua-
nının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisans-
üstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(12) İkinci fıkra kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;
a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı 
MADDE 27- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yapma yoluyla bilgilere erişmesini, bilgiyi değerlendirmesini ve yorumlama yeteneği kazan-
masını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet
ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz
olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

(2) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az
olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başında tez çalışmasına kayıt yaptırmak ve sonraki
yarıyıllarda da kaydını yenilemek zorundadır. 

(4) Öğrenci yazılacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında almamış olması
koşuluyla, danışmanının onayladığı lisans dersleri arasından seçebilir. Bu dersler, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan lisans derslerinden de seçilebilir. 

Eğitim-öğretim süresi 
MADDE 28- (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık

sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç, en fazla altı yarıyıldır. Ancak öğrenci ilk iki yarıyılda
kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyıl
sonunda mezun olabilir. Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz dersleri en az 2,75 AGNO
ile ve tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar. 
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(2) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her
yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans programını azami
üç yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Tez çalışması ve danışman atama
MADDE 29- (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite öğretim

üyesi kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin
danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye
önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla en geç ikinci yarıyılın
sonuna kadar kesinleşir. 

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, eş
tez danışmanı başka bir Üniversiteden de atanabilir. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü
alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tez danışmanı/tez konusu değiştirilebilir.

(3) Öğrenci, tez danışmanı ve tez konusunun atanmasını izleyen dönemden itibaren tez
çalışması süresince, her dönem tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin tez çalışması
ile ilgili ders notu, tez savunmasına girene dek “DE” olarak kayıtlarına işlenir. 

(4) Öğrenci, azami öğrenim süresi içinde tezi ile ilgili çalışmalarını tamamlayarak elde
ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına göre yazmak, tezini jüri önün-
de sözlü savunmak ve başarılı olmak zorundadır.

(5) Öğrenci tamamlamış olduğu tezini yazım kuralları ve imla kurallarına uygunluğunu
kontrol ederek danışmanına teslim eder. Danışman, tezin içerik ve yazım kılavuzuna uygunlu-
ğunu inceler, uygun bulması halinde ve uygunluğunu gösteren onay yazısı ile birlikte anabilim
dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye teslim eder. 

(6) Enstitü tarafından tezin yazım kılavuzuna uygunluğu incelenir, intihal raporu alınır.
İntihal raporu Müdür tarafından onaylanarak ve tezin yazım kılavuzuna uygunluk durumu be-
lirtilerek danışmana gönderilir. Danışman, intihal raporundaki verileri tezin bütünlüğü ve Se-
nato tarafından alınan karar kapsamında benzerlik oran uygunluğu açısından inceler. İntihalin
tespiti halinde yazılı gerekçesi ile birlikte tez, danışman tarafından Enstitüye iade edilir. Konu,
Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve Üniversite Etik Kurulunun görüşüne başvurula-
bilir. Tezin içeriğinde tespit edilen ve yazım kılavuzuna uygun olmayan bölümler danışman
tarafından öğrenciye düzelttirilir.

(7) İçerik, yazım kılavuzuna uygunluk ve intihal açısından sorunu olmayan tez, Enstitü
tarafından Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kuruluna gönderilir. Etik Kurulunun
vereceği rapora göre tezin jüri üyelerine teslim süreci başlar. Raporda, düzeltilmesi gereken
hususlar veya etik ihlal olması halinde gerekçeleri ile birlikte tez Enstitü tarafından danışmana
iade edilir. Süreç, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Enstitü koordinesinde yürütülür.

(8) Tez savunma tarihi ve yeri, danışman önerisi ve anabilim dalı başkanlığı uygunluğu
ile Enstitü tarafından belirlenir, jüri üyeleri ve öğrenciye yazılı olarak Enstitü tarafından bildi-
rilir. Bu süreçte, jüri üyelerinin savunma tarih ve yeri konusunda koordinasyon, danışman kont-
rolünde tez öğrencisi tarafından yapılır. Savunma tarihi, tezin jüri üyelerine muhtemel teslim
tarihleri dikkate alınarak en geç bir ay içinde olacak şekilde belirlenir.

(9) Öğrenci, jüri üyelerinin belirlenmesinden sonra, tezin son halini danışmanın nihai
onayını alarak jüri üyesi sayısı kadar hazırlayarak Enstitüye teslim eder. Jüri üyelerine tez tes-
limi Enstitü tarafından tutanak ile yapılır.

(10) Tez jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir
anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden
oluşur. Tez jürisinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı (eş danışman) jüri
üyesi olamaz. 

(11) Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap kısmından
oluşur ve dinleyicilere açıktır. 
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(12) Tez savunması sonunda jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme
kararı verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Bu karar, toplantı tarihini izleyen üç gün için-
de Enstitüye tutanakla bildirilir. Enstitü, tutanağa göre tez sınav tarihi ve sonucunu içeren Ens-
titü Yönetim Kurulu kararını öğrenci işleri birimine iletir.

(13) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin, en geç üç ay içinde gereğini ya-
parak tezini aynı jüri önünde yeniden savunması şarttır. Öğrenci, tez savunmasını yeniden ya-
pacağı dönemde kaydını yenilemek zorundadır. Bu şekilde tez savunmasına ikinci defa giren
öğrencinin tezi hakkında kabul veya ret kararı verilir. Enstitü, tutanağa göre tez sınav tarihi ve
sonucunu içeren Enstitü Yönetim Kurulu kararını öğrenci işleri birimine iletir. Azami süreler
içerisinde tez savunma sınavına girerek hakkında düzeltme kararı alınan öğrencilere verilecek
en fazla üç aylık süre azami süreye dahil edilmez. 

(14) Tezi hakkında ret kararı verilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğ-
renci için Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki hükümlerden biri uygulanır: 

a) Öğrencinin tez konusu değiştirilir. Ayrıca, öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir
ve öğrenciden yeni dersler alması istenebilir. 

b) Talepte bulunması halinde öğrenci, tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilir.
(15) Tezi reddedilen öğrencinin tez sınav tarihinden itibaren beş gün içinde Enstitüye

talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının mezuniyet koşullarını yerine ge-
tirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrencinin talebi üze-
rine, tezsiz yüksek lisans programının eksik kalan gereklerini tamamlamak için öğrenciye bir
dönem ek süre verilir.

(16) Tez konusu değiştirilen öğrencilerin, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınav-
lara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-
tüleri devam eder.

(17) Tez çalışması, jüri tarafından kabul edilmesi durumunda “Başarılı”, reddedilmesi
durumunda “Başarısız” notu ile değerlendirilir. 

Mezuniyet koşulları ve diploma
MADDE 30- (1) Mezun olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:
a) Mezuniyet yükümlülükleri kapsamında belirtilen tüm dersleri ve toplam AKTS kre-

disini başarıyla tamamlamak.
b) Mezuniyet yükümlülüğüne sayılan derslerden en az 2,75 genel not ortalamasına sahip

olmak.
c) Tez sınavına girdiği dönemde mezun olacağı programda kayıt yenileme işlemini yap-

mış olmak.
ç) Tez sınavında başarılı olmak.
d) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan yayın,

proje, ödül gibi mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak. 
e) Yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve şekil yönünden uygun bulunan en az üç kopyasını

ve elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim et-
mek. 

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin talebi halinde tezin teslim süresini en fazla bir
ay daha uzatabilir. Birinci fıkrada yer alan şartları yerine getirmeyen öğrenci, şartları sağlayana
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(3) Birinci fıkrada yer alan şartları yerine getiren öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ile mezun olur ve yüksek lisans diploması alır.

(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin şekil yö-
nünden uygun bulunmuş, ciltlenmiş ve sınav jüri komisyonu tarafından imzalanmış nüshala-
rının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.
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(5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından
YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı
MADDE 31- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Program,
toplam 30 kredi ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla, en az on ders ve dönem projesi der-
sinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

(2) Öğrenci, dönem projesine başlatıldığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptır-
mak ve yarıyıl sonunda Enstitü tez yazım kurallarına uygun bir proje raporu vermek zorundadır. 

(3) Öğrenci, alacağı derslerin en çok üçünü, lisans öğrenimi sırasında almamış olması
koşuluyla, danışmanın onayladığı lisans dersleri arasından seçebilir. 

(4) Öğrenci programa kaydolduktan sonra Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile, dönem projesi hariç mezuniyet yükümlülüğünde yer
alan zorunlu ve seçmeli derslerden en fazla dört dersi diğer yükseköğretim kurumlarından ala-
bilir. Değişim programları bu kapsamın dışındadır.

Eğitim-öğretim süresi 
MADDE 32- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık

süresi hariç en az iki, en fazla üç yarıyıldır. Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz ders-
leri ve dönem projesi dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar. 

Proje çalışması ve danışman ataması 
MADDE 33- (1) Anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve dönem projesi da-

nışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye bildirir. Danışman atanması, Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. 

(2) Danışmanlar, nitelikleri Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen doktora derecesine
sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. 

(3) Dönem projesi dersi alan öğrenci hazırlamakla yükümlü olduğu dönem projesini
danışmanına onaylatmak zorundadır. Danışman tarafından onaylanmamış dönem projesi ba-
şarısız sayılır ve dönem projesi dersi tekrar alınır. 

Mezuniyet koşulları ve diploma
MADDE 34- (1) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için aşağıdaki

koşulların sağlanması gerekir:
a) Mezuniyet yükümlülükleri kapsamında belirtilen tüm dersleri, dönem projesini ve

toplam AKTS kredisini başarıyla tamamlamak.
b) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan yayın,

proje, ödül gibi mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak.
c) Mezuniyet yükümlülüğüne sayılan derslerden en az 2,50 genel not ortalamasına sahip

olmak.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim

dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Dönem projesi raporunun danışman tarafından onaylanmış hali, akademik takvime

göre eksik notların tamamlanması için son tarihe kadar anabilim dalı başkanı onayıyla Enstitüye
teslim edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari başvuru şartlarını yerine getirmek 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.

30 Mayıs 2022 – Sayı : 31851                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amacı ve kapsamı 
MADDE 35- (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sen-
tezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. 

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

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

(4) Programda anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla
dört ders alınabilir. Alınan derslerin kredileri toplamı programın gerektirdiği toplam kredinin
üçte birini aşamaz. 

(5) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler doktora prog-
ramında ders yüküne ve kredisine sayılmaz. 

(6) Doktora programları, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yurt içi ve
yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. 

Başvuru koşulları
MADDE 36- (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen asgari ALES
puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/ve-
teriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına baş-
vurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

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

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

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

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurulan
programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES
puanına sahip olmaları, öğrencinin anadili dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi ya-
bancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55
puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu
puan eşdeğeri bir puan alması gerekir.
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(2) Programa başvuracak olanların kabulünde, yazılı olarak yapılacak bilimsel değer-
lendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek
lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru
koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir. 

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

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için adayların; tıp fa-
kültesi lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen
temel tıp puanına, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş he-
kimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde
55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları
gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanının yanı
sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mü-
lakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için aday-
ların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde
doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az
55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özel-
liklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya
ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı
Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de
öğrenci kabul edilebilir. 

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. 

(6) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının doktora
programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. 

(7) Öğrenim dili İngilizce olan programlara öğrenci kabulünde adayların Üniversite ta-
rafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce
dil sınavlarından birinden Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenen puanı almış ol-
maları gerekir. Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programların-
dan veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurum-
larından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaf olur.

(8) Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı
yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK uygunluk
görüşü aranır. Ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında YÖK’ten alınan diploma denklik veya me-
zuniyet tanıma belgesini sunmaları gerekir.

(9) Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte ilan edilen süreler içinde Enstitüye yapılır
ve programlara öğrenci kabulü, belirlenen başvuru ve kabul koşullarına uygun olarak Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. 

Eğitim-öğretim süresi 
MADDE 37- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı, en az üç yarıyıl teze kayıtlı
olmak ve tüm yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla sekiz yarıyıldan daha kısa sürede ta-
mamlanabilir. 
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(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı
yarıyıldır. 

(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) Süresi içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin ön-
gördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Tez çalışması ve danışmanı atanması 
MADDE 38- (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite kadro-

sunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu
ile tez başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak belirlenebilir. 

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç, doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez danışmanı olabilmesi için başarıyla tamamlanmış en az
bir yüksek lisans tezini yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez
danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından
en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir. 

(4) Üniversitede farklı bir akademik bölüme geçen öğretim üyelerinin başlamış olduk-
ları tez danışmanlıkları Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez süreci tamamlanıncaya kadar de-
vam edebilir.

(5) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine da-
nışman ve Enstitü anabilim dalı başkanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
yapılır.

(6) Öğrenciler ders seçimlerini tez danışmanları ile birlikte yaparlar ve ders kaydı tez
danışmanı onayı sonrasında kesinleşir. Tez danışmanı atanana kadar ders seçimlerini Enstitü
anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü onaylar.

Yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı 
MADDE 39- (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin dersler ve doktora çalışmasıyla

ilgili konularda derinlemesine ve kapsamlı bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik
sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girmek
isteyen öğrenci bu tarihlerde Enstitüye başvurusunu yapar. 

(2) Kredili ve kredisiz derslerini tamamlayan ve AGNO’su en az 3,00 olan öğrenci, ye-
terlik sınavına girmek için başvurabilir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başlayan
öğrenci en geç beşinci yarıyılın, doktora programına lisans derecesi ile başlayan öğrenci en
geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler içinde
yeterlik sınavına girmeyenler sınavdan başarısız olmuş sayılır. 

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından önerilen ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan doktora yeterlik komitesi tara-
fından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi beş asıl ve iki yedek öğretim üye-
sinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman daĥil, beş asıl ve iki yedek öğ-
retim üyesinden oluşan doktora yeterlik jürileri kurabilir. Doktora yeterlik jürisi her öğrenci
için Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. 
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(4) Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın yeterlik jürisinde yer alabilir. Yeterlik sınavı toplantıları
öğretim elemanları, lisansüstü eğitim gören öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinle-
yicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınav süresi en az 90, en çok 180 dakika,
sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri
ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin doktora
yeterlik sınavından başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ana-
bilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
Enstitü bu tutanağa göre sınav tarihi ve sonucunu içeren Enstitü Yönetim Kurulu kararını öğ-
renci işleri birimine iletir. 

(6) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaramayan öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek kaydıyla fazladan dersler
almasını isteyebilir. 

(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.

Tez izleme komitesi 
MADDE 40- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur. 

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili anabilim dalı içinden ve aynı anabilim dalından ancak başka kurumdan birer üye yer
alır. Eş tez danışmanının olması durumunda eş tez danışmanı istemesi halinde komite toplan-
tılarına katılabilir. 

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, Enstitü anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. 

Tez önerisi savunması ve tez izleme
MADDE 41- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır. Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde bir rapor sunmayan
veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır. 

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün
içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu Ens-
titü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. 

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içinde, danışman ve/veya tez konusunu değiştirmek
isteyen bir öğrenci ise en geç altı ay içinde tekrar tez önerisini sunar. Süre tez önerisinin red-
dedildiği tarih itibarıyla başlar. 

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki izleme sınavı ara-
sında en az altı ay sürenin geçmiş olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce
komite üyelerine yazılı bir raporu Enstitü aracılığı ile sunar. Bu raporda o tarihe kadar yapılan
çalışmaların bir özeti ve izleyen yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ça-
lışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 
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(5) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan tez iz-
leme komitesine süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen
öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır. 

(6) Üst üste iki kez tez izleme sınavına katılarak başarısız olan veya mazeretsiz olarak
tez izleme sınavına katılmayan öğrenci için Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Ens-
titü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır. 

(7) Tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda, tez ko-
nusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve
Enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
incelenir ve tez konusu değişikliği Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde,
öğrenci en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına girer. 

(8) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez iz-
leme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni tez önerisi sınavına ve en az üç
tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak
üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması 
MADDE 42- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tez çalışması süresince elde ettiği

sonuçları tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, tez orijinallik sınırları içinde kalmak
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. 

(2) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi aynı anabilim dalından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden
oluşur. Danışmanın oy hakkı konusunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy
hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy
hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için aralarında en az 6 ay olan en az 3 tez iz-
leme komitesi raporu sunulması gerekir. 

(4) Öğrenci tamamlamış olduğu tezini yazım kuralları ve imla kurallarına uygunluğunu
kontrol ederek danışmanına teslim eder. Danışman, tezin içerik ve yazım kılavuzuna uygunlu-
ğunu inceler, uygun bulması halinde ve uygunluğunu gösteren onay yazısı ile birlikte anabilim
dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye teslim eder. 

(5) Enstitü tarafından tezin yazım kılavuzuna uygunluğu incelenir, intihal raporu alınır.
İntihal raporu Müdür tarafından onaylanarak ve tezin yazım kılavuzuna uygunluk durumu be-
lirtilerek danışmana gönderilir. Danışman, intihal raporundaki verileri tezin bütünlüğü ve Se-
nato tarafından alınan karar kapsamında benzerlik oran uygunluğu açısından inceler. İntihalin
tespiti halinde yazılı gerekçesi ile birlikte tez, danışman tarafından Enstitüye iade edilir. Konu,
Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve Üniversite Etik Kurulunun görüşüne başvurula-
bilir. Tezde, içerikte tespit edilen ve yazım kılavuzuna uygun olmayan bölümler danışman ta-
rafından tez öğrencisine düzelttirilir.

(6) İçerik, yazım kılavuzuna uygunluk ve intihal açısından sorunu olmayan tez, Enstitü
tarafından Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kuruluna gönderilir. Etik Kurulunun
vereceği rapora göre tezin jüri üyelerine teslim süreci başlar. Raporda, düzeltilmesi gereken
hususlar veya etik ihlal olması halinde gerekçeleri ile birlikte tez Enstitü tarafından danışmana
iade edilir. Süreç, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Enstitü koordinesinde yürütülür.

(7) Tez savunma tarihi ve yeri, danışmanın önerisi ile anabilim dalı başkanlığının uygun
görüşü üzerine Enstitü tarafından belirlenir, jüri üyeleri ve öğrenciye yazılı olarak Enstitü ta-
rafından bildirilir. Bu süreçte, jüri üyelerinin savunma tarih ve yeri konusunda koordinasyon,
danışman kontrolünde öğrenci tarafından yapılır. Savunma tarihi, tezin jüri üyelerine muhtemel
teslim tarihleri dikkate alınarak en geç bir ay içinde olacak şekilde belirlenir.
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(8) Öğrenci, jüri üyelerinin belirlenmesinden sonra, tezin son halini danışmanın nihai
onayını alarak jüri üyesi sayısı kadar hazırlayarak Enstitüye teslim eder. Jüri üyelerine tez tes-
limi Enstitü tarafından tutanak ile yapılır.

(9) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden olu-
şur. Tez sınavının süresi en az 90, en fazla 120 dakikadır. Sınav dinleyiciye açık olarak yapı-
lır.

(10) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla ka-
bul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca savunma ta-
rihini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme kararının verilmesi halinde
tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci tezini aynı jüri önünde
tekrar savunur. 

(11) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen tarihte tez savunma sınavına katılmayan veya
savunma sınavında başarısız bulunan öğrenci için Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir danışman atanır. 

(12) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Öğrencinin talepte bulunması halinde, eğer lisans derecesi ile doktoraya kabul
edilmiş ise ve tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri ge-
reklerini yerine getirmek kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek doktora
programı ile ilişiği kesilir. 

(13) Düzeltme verilmesi halinde tezin ilk defa Enstitüye teslim edildiği zaman diliminde
yapılan işlemler tekrar edilir.

(14) Azami süreler içerisinde tez sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen
doktora öğrencilerine verilecek en fazla altı aylık süre azami süreye dahil edilir.

Doktora diploması 
MADDE 43- (1) Kredili ve kredisiz derslerini tamamlayan ve AGNO’su en az 3,00

olan öğrenci, yeterlik ve tez sınavında başarılı olmak kaydıyla doktora diploması almaya hak
kazanır. 

(2) Tezin jüri uygunluğu sonrası Enstitüye tesliminden önce danışman tarafından yazım
ve imla kuralları açısından kontrolü yapılarak Enstitüye bir suret olarak teslim edilir. Enstitü
tarafından tezin yazım kuralları açısından uygunluğu incelenir ve danışmana tezin çoğaltılabi-
leceği bilgisi iletilir.

(3) Öğrenci, tezinin ciltlenmiş dört kopyasını, tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde
özetlerini içeren dört adet elektronik kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları
da tamamlayarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim
eder ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile doktora diploması almaya hak kazanır. Belirtilen
teslimler yapılmadan doktora diploması düzenlenmez.

(4) Doktora diploması üzerinde öğrencinin adı, soyadı, doktora programının onaylanmış
adı ve doktora sınav tarihi bulunur. 

(5) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye
teslim edildiği tarihtir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programına ilişkin genel esaslar 
MADDE 44- (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını,

müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri
bir yükseköğretim programıdır. 
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(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Lisansüstü dersler, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla dört ders seçilebilir. 

Başvuru ve kabul 
MADDE 45- (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla
ALES puanına sahip olmaları gerekir. 

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-
lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-
rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-
dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. 

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-
rilir. 

(4) İngilizce dilinde yürütülen sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, İngi-
lizce dil yeterliği muafiyeti, üçüncü fıkrada belirtilen puandan az olmamak kaydıyla Senato
tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. 

(5) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.
ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile
yükseltilebilir. Ancak Enstitüdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin ana-
sanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Süre 
MADDE 46- (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta ge-

çen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin ders-
lerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-
maksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

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

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2022 – Sayı : 31851



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

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durum-
daki öğrenciler için verilecek ilave süre Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu süre
içerisinde tezsiz yüksek lisans programının gereklerini tamamlayamayan öğrencinin Enstitü
ile ilişiği kesilir. 

Danışman atanması 
MADDE 47- (1) Anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üni-

versite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitüye önerir,
bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı
gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış
en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu
dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. 

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. 

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması 
MADDE 48- (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. 

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. 

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere
danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yö-
netim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur.
Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 
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(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde
Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen
öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da
başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği ke-
silir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan
öğrencilere talepleri halinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tezsiz yüksek lisans diploması
verilir. 

Sanatta yeterlik diploması 
MADDE 49- (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
Enstitüye teslim edildiği tarihtir. 

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması
almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay
daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar dip-
lomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ili-
şiği kesilir. 

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme esasları 
MADDE 50- (1) Her derste yarıyıl boyunca ara sınavlar, projeler, laboratuvar veya

stüdyo çalışmaları, ödevler gibi çeşitli değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilir. Ayrıca yarıyıl
sonunda bir dönem sonu sınavı yapılabilir. Yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme et-
kinliklerinin ve dönem sonu sınavının yarıyıl sonu toplam notu içindeki ağırlıkları, ilgili öğre-
tim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında ilan edilir. Yarıyıl içi değerlendirme etkin-
liklerinin, akademik takvime göre yarıyıl derslerinin bittiği tarihten önce değerlendirilerek so-
nuçlarının öğrencilere duyurulması gerekir.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar Senato
tarafından belirlenir.
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(3) Ara sınav ve benzeri çalışmaların yapılacağı tarihler, ilgili dersin öğretim üyesi ta-
rafından belirlenip öğrencilere duyurulur. 

(4) Dönem sonu sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Bu sınavlar,
akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır ve sınav tarihleri sınav dönemi başla-
madan önce öğrencilere duyurulur.

(5) Öğrenciler, tüm sınavlara ve dönem içi çalışmalara katılmakla yükümlüdür ve gir-
medikleri sınavlardan ve katılmadıkları çalışmalardan başarısız sayılırlar.

(6) Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak sağlık sorunları nedeniyle
sağlık raporu olan öğrencilerin, raporlu olduğu süreler içinde ve Üniversiteyi temsilen yurt içi
ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrenci-
lerin, bu etkinliklerde bulundukları süreler içinde, giremedikleri ara sınavlar veya katılama-
dıkları çalışmalar için öğrencilerin talebi üzerine öğretim üyesi tarafından uygun görülen bir
tarihte ve kapsamda mazeret hakkı tanınır. 

(7) Sınav kağıtları ve ders notuna esas alınan diğer dokümanlar, dersin öğretim üyesi
tarafından dönem sonunda Enstitü tarafından belirtilen esaslara uygun olarak tutanakla Ensti-
tüye teslim edilir. Bu tür belgeler notların kesinleşme tarihlerinden itibaren beş yıl süre ile Üni-
versite arşivinde muhafaza edilir.

(8) Mazeret sınavları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
(9) Bütünleme ve tek ders sınavları, Senato tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece

akademik takvimde yer alan tarihlerde icra edilir.
Değerlendirme esasları 
MADDE 51- (1) Öğrencilere aldıkları her ders için dersi veren öğretim üyesi tarafından

aşağıdaki tabloda yer alan harf notlarından biri başarı notu olarak verilir. Kredili derslerde ve-
rilen harf notlarının not ortalaması hesaplarında kullanılmak üzere 0,00 ile 4,00 arasında ra-
kamsal katsayı karşılıkları vardır. 

Harf Notu Katsayı
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
F 00
DZ-Devamsız 00
DE-Devam Ediyor. 00
BI Kredisiz dersler için başarılı
BZ Kredisiz dersler için başarısız
F Derse devam ettiği halde dersten başarısız olma
(2) Yüksek lisans programlarında bir dersten başarılı sayılmak için en az CB notu alın-

ması gerekmekte olup CC notu şartlı geçerdir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarında bir
dersten başarılı sayılmak için en az BB notu alınması gerekir. Doktora ve sanatta yeterlik prog-
ramlarında CB notu şartlı geçerdir. 

(3) Öğrencinin, yüksek lisans programı mezuniyet şartı olarak belirlenen asgari
AGNO’nun altında AGNO’sunun olması durumunda CC ve altı harf notu aldığı dersleri tekrardan
alıp AGNO’sunu yükseltmesi gerekir. 

(4) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonu dönem not ortalaması (ANO) ve genel
not ortalaması (AGNO) değerleri ile izlenir. 
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(5) Öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, ilgili dersin AKTS kredisi ile dersten al-
dığı dönem sonu başarı notunun katsayısının çarpımı ile elde edilir. 

(6) ANO, öğrencinin o dönem kayıtlı olduğu derslerden aldığı toplam ağırlıklı puanın,
alınan derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. AGNO, öğrencinin kayıtlı ol-
duğu tüm dersler dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. AGNO hesabında tekrar edilen
derslerden alınan en son AKTS kredisi ve başarı notu geçerlidir. 

(7) ANO ve AGNO; tam sayıdan sonra iki haneye yuvarlanarak gösterilir. 
İtiraz ve düzeltme
MADDE 52- (1) Dönem sonu ders başarı notuna veya bu notu belirleyen tüm sınav

ve/veya çalışmaların notlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, ilgili notun ilanından itibaren en
geç beş iş günü içinde Enstitüye bir dilekçe ile başvurarak ilgili sınav kağıtlarının ve/veya ça-
lışmalarının tekrar incelenmesini isteyebilirler. 

(2) İtiraz üzerine Müdür, inceleme için dersin öğretim üyesini veya üç öğretim üyesin-
den oluşan bir komisyonu görevlendirir. İnceleme, ilgili komisyonun oluşturulmasından itibaren
en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılır. Notlarda yapılacak değişiklikler Enstitü Yönetim Ku-
rulunun kararıyla belirlenir. 

(3) Not değişikliği öğrencinin söz konusu ders için aldığı dönem sonu ders başarı no-
tunda değişiklik gerektiriyorsa, dönem sonu başarı notunda yapılacak düzeltme, ilgili öğretim
üyesinin bildirimi üzerine Müdürün onayı ile yapılır. 

(4) Notlardaki düzeltmelerin, akademik takvimde belirtilen eksik notların teslimi için
belirtilen tarihlerde yapılması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak düzeltmeler, en geç söz ko-
nusu notun verildiği dönemin dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen onuncu haftanın sonuna
kadar olmak koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Kayıt dondurma 
MADDE 53- (1) Öğrenciler, sağlık, askerlik, maddi, beklenmedik zorunlu olaylar ve

benzeri nedenlerle kayıt dondurmak üzere başvurabilirler. 
(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destek-

leyen belgeler ile kayıtlı oldukları anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvururlar. Başvurular,
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilerek Enstitüye iletilir ve Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır. Öğrencilere bir defada en çok iki dönem olmak
üzere, toplamda en fazla dört dönem için izin verilebilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim
Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim süresinden sa-
yılmaz. 

(3) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabil-
mesi için Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Diğer hususlar Mütevelli
Heyet tarafından belirlenir.

(4) Tutuklanan veya mahkûm olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz
edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, kendisine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile
izin verilir. Tutuklanan veya hürriyeti bağlayan cezası infaz edilen öğrenci kaydının dondurul-
ması için izin başvurusunda bulunmazsa, sınavlara katılma veya diğer öğrencilik yükümlülük-
leri için infaz kurumu veya ilgili kişi ya da mercilerden izin alamaması, kendisine bu hususlarda
Üniversiteye karşı herhangi bir talep hakkı kazandırmaz.
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(5) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yenileyerek öğ-
renimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle izin almış öğrencilerden izin süresini
tamamlamadan Üniversiteye dönmek isteyenlerin, izinden dönmek istediği dönemin ders ka-
yıtları başlamadan önce yazılı olarak Enstitüye başvurmaları gerekir.

Afet ve salgın durumunda tez çalışması 
MADDE 54- (1) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine

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

Üniversiteden ayrılma 
MADDE 55- (1) Öğrenciler, istedikleri zaman, Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğüne

başvurarak Üniversiteden ayrılma talebinde bulunabilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için baş-
vurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir. 

(2) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğren-
cinin varsa fazla ödemelerinin iade edilebilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi
bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal
ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. 

(3) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumun-
da, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra
Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten
çekilme işlemi yapılır. Dönem sonu ders başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte
kayıtlarına geçirilir. 

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi 
MADDE 56- (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca Üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir. 
Disiplin işleri 
MADDE 57- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Tebligat 
MADDE 58- (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularla Enstitü tarafından ya-

pılan ilanlar öğrencinin şahsına tebliğ edilmiş sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlem-
ler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle
değiştirilen posta ve e-posta adresine yollanmak sureti ile tebliğ edilir. 

(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adres (e-posta adresi dahil),
telefon gibi bilgilerinin değişmesi durumunda bu bilgilerin Üniversite otomasyon sisteminde
güncellenmesinden kendileri sorumludur. Öğrencilerin mevcut adreslerine tebligat yapılması
halinde kendilerine tebligat yapılmadığını iddia etme hakları bulunmaz.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 59- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hüküm-

leri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 60- (1) 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstinye

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 61- (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başından

itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 62- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/11/2018 tarihli ve 30585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu

Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci, beşinci

ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları devam, ara sınavlar, ödev,

proje, atölye, laboratuvar gibi çalışmalar ve yaz okulu sonu sınav sonuçları dikkate alınarak

dersi veren öğretim elemanı tarafından 2/5/2021 tarihli ve 31472 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

hükümleri dikkate alınarak uygulanır ve değerlendirilir.”

“(5) Yaz okulunda alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için en az DC harf notu almak

gerekir.

(6) Yaz okulunda DD ve daha düşük harf notu alan öğrenciler, o dersten başarısız sayı-

lır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kastamonu Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 7)

MADDE 1- 30/12/2011 tarihli ve 28158 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de ya-

yımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 3 üncü

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Tebliğin uygulamasında;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru formu: Ek-9’da yer alan onaylanmış kişi statü belgesi başvuru formunu,

c) BİLGE sistemi: Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri yazılımını,

ç) Dış ticaret sermaye şirketi (DTSŞ): Dış ticaret mevzuatı uyarınca dış ticaret sermaye

şirketi statüsü tanınmış şirketi,

d) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,

e) Götürü teminat yetkisi: 31 ila 42 nci maddelerde düzenlenen götürü teminat uygula-

masından yararlanma yetkisini,

f) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya işti-

rakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde hisseye veya oy hakkına veya

yönetim kurulu üyelerini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerine sahip olduğu veya şir-

ket müdürlerinin aynı olduğu işletmeyi,

g) Grup ihracatçısı: Aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren,

yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

ğ) Grup imalatçısı: Aynı gruba ait imalatçı firmayı,

h) Grup ithalatçısı: Aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren,

yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

ı) Karar: 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanma-

sına İlişkin Esaslar Hakkında Kararı,

i) Mavi hat: Eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya

muayeneye tabi tutulmadığı hattı,

j) OK1: Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının yetki-

lendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilecek ön incelemesini,

k) OK1 tespiti talep formu: Ek-1’de yer alan OK1 tespiti için yetkilendirilmiş gümrük

müşavirine verilecek formu,

l) Olumlu tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit iş-

lemleri sonucunda, tespit raporlarının sonuç bölümü için Ek-8’de yer alan tüm bilgileri içerecek

şekilde, olumlu görüşü ihtiva eden raporu,

m) Olumsuz tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit

işlemleri sonucunda olumsuz görüşü ihtiva eden raporu,
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n) Onaylanmış ihracatçı yetkisi: Karar çerçevesinde basitleştirilmiş işlem kapsamında

A.TR düzenleme ve vize etme yetkisini,

o) Sektörel dış ticaret şirketi (SDTŞ): Dış ticaret mevzuatı uyarınca sektörel dış ticaret

şirketi statüsü tanınmış şirketi,

ö) Statü belgesi: Onaylanmış kişi statü belgesini,

p) Tespit sözleşmesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile onaylanmış kişi statü belgesi

başvurusunda bulunacak kişi arasında OK1 tespitinin yapılması için özel hukuk hükümlerine

istinaden yapılan sözleşmeyi,

r) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM): Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin

birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, ba-

sitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağ-

lamak için Bakanlıkça belirlenen tespit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen gümrük mü-

şavirlerini,

s) Yetkili bölge müdürlüğü: Ticaret siciline kayıtlı bulunulan il ya da ilçenin bağlı ol-

duğu il esas alınarak Ek-12’de yer alan listeye göre belirlenen veya Genel Müdürlükçe tayin

edilen onaylanmış kişi statüsü için yapılan başvuruları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili güm-

rük ve dış ticaret bölge müdürlüğünü,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“ğ) İşçi sayısının tevsikine ilişkin olarak, Ek-4/B’de yer alan örneğe uygun form ile

OK1 tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı uyarınca

yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı yazı aslı,”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 10 uncu maddesinin birinci

fıkrasının ikinci cümlesi, 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri,

14 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 15 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 38 inci maddesinin

dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 42/A maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (c) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, Ar-Ge merkezi belgesine

sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç olmak

üzere, bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az yüz

işçi istihdam ediyor olması gerekir.”

b) Birinci fıkrasının (c) bendine birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“İşçi sayısının tevsikine ilişkin olarak, onaylanmış kişi statüsü başvurusu ile bu maddede

düzenlenen kolaylaştırmalardan yararlanma izin başvurusunun eş zamanlı yapılması durumunda,

OK1 tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla, sadece beyanın kontrol türüne ilişkin

kolaylaştırma iznine başvurulması halinde ise yetkili bölge müdürlüğüne başvuru yapıldığı

tarih itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı uyarınca yasal verilme süresi geçmiş aylık

prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı yazı aslı dikkate alınır.”
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c) Birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu koşulun sağlanmasında, grup imalatçılarının işçi sayıları toplamı dikkate alınır.”

ç) Beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya bu ki-

şinin GÜMKART'ı aracılığıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47- (1) Statü belgesi kapsamında mavi hatta işlem görmüş ve çıkış işlemleri

tamamlanmış olan ihracat beyannamelerinin sonradan kontrolü, 27/10/2008 tarihli ve 27037

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetme-

liği ile 11/1/2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Taşra

Teşkilatı Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilir.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 48 inci ve 50 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Tebliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üçüncü” iba-

resi “beşinci” şeklinde, birinci, üçüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarında yer

alan “241/1 inci maddesi” ibareleri “241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi” şeklinde

değiştirilmiş; aynı maddenin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve aynı

maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(10) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sa-

yılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma

sonucunda Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sü-

recinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi sa-

hibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına

izin verilmez.”

“(11) Onuncu fıkranın uygulanmasına yönelik olarak takibat ile gerektiğinde statü bel-

gesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yarar-

lanmasına izin verilmemesi işlemleri statü belgesini düzenlemiş olan gümrük ve dış ticaret böl-

ge müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

(12) Dava konusu olayın ortaya çıkış şekli ve boyutu, yarattığı risk, tekerrür durumu

ve beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin kullandırılmamasının

firmanın ihracat operasyonlarına etkisi bir arada değerlendirilmek suretiyle onuncu fıkranın

uygulanmamasına yönelik karar almaya statü belgesi sahibinin başvurusu üzerine Genel Mü-

dürlük yetkilidir.”

MADDE 9- Aynı Tebliğin dördüncü kısmı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Tebliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Risk Yö-

netimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)” ibaresi “(Gümrükler Genel Müdürlüğü)” şeklinde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Statü belgesi başvurularının elektronik ortamda kabulü ve başvuru sürecinin elek-

tronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.”
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MADDE 11- Aynı Tebliğin 74/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 74/A- (1) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olan veya onaylanmış kişi

statü belgesi için başvuruda bulunan şirket yönetiminin kamu kurumlarına devredilmesi duru-

munda Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinde

sayılan koşullar aranmaz.

(2) 6 ncı madde uyarınca adli sicil belgesi sunulan şahıs hakkında yasaklanmış hakların

geri verilmesi kararı bulunması halinde ilgili suçtan ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması

koşulu sağlanmış kabul edilir.

(3) 6 ncı madde uyarınca adli sicil belgesi sunulan şahıs hakkında açılmış bir davada

hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olması halinde bu durum statü belgesi

düzenlenmesine engel oluşturmaz ve askıya alma hükümleri uygulanmaz.

(4) 6 ncı madde uyarınca statü belgesi başvurularında sunulması gereken belgelerin dü-

zenleyen kuruluşun veri tabanı üzerinden elektronik olarak kontrol edilebilmeleri şartıyla baş-

vuru esnasında söz konusu belgelerin aslı aranmaz.”

MADDE 12- Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2023 tarihi itibarıyla mevcut ve geçerli bir onaylanmış

kişi statü belgesi kapsamında 42/A maddesi uyarınca beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaş-

tırmalardan yararlanma hakkı bulunan kişiler için, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri

saklı kalmak kaydıyla belge geçerlilik süresinin sonuna kadar bir yıl içinde ortalama en az yüz

işçi istihdam ediyor olma koşulu aranmaz.”

MADDE 13- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 14 üncü maddesinin

birinci fıkrasında, 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında,

24 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 29 uncu madde-

sinin birinci fıkrasında, 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, 52 nci maddesinin birinci ve ikinci

fıkralarında, 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında, 61 inci

maddesinin birinci fıkrasında, 62 nci maddesinin birinci fıkrasında, 63 üncü maddesinin birinci

fıkrasında, 64 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında ve aynı Tebliğin Ek-1’inde

yer alan “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde, Ek-12’sinde ve

Ek-14’ünde yer alan “GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE” ibareleri “GÜMRÜK VE DIŞ

TİCARET BÖLGE” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Tebliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve

Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde, aynı Tebliğin Ek-14’ünde yer alan “GÜM-

RÜK VE TİCARET BAKANLIĞI” ibaresi “TİCARET BAKANLIĞI” şeklinde değiştirilmiş-

tir.

MADDE 15- Bu Tebliğin;

a) 4 üncü maddesinin (a) bendi 1/1/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 5893 

—— • —— 
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5914 

 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 30 Mayıs 2022 – Sayı : 31851 

Erdemli 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5917 

—— • —— 
Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5702 

—— • —— 
Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5703 
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Silifke 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5869 

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

 
 5847 

—— • —— 
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6062 
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Iğdır 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5980 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
İZMİR ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarihi 10.06.2022 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
AKHİSAR ORMAN 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yeri esatış.ogm.gov.tr 
Sıra 
No 

Şeflik/Deposu Cinsi 
Miktarı Parti 

No: 
Muhammen  

Bedeli 
Geçici 

 Teminat Adet m3/Ster/K 

1 ZEYTİNLİOVA 
İbreli Dikili 

Ağaç 
4003 1.641,358 10 1.300,00 64.013,00 

2 ÇAĞLAK 
İbreli Dikili 

Ağaç 
5310 3.678,778 12 1.700,00 187.618,00 

3 KOCAKAĞAN 
İbreli Dikili 

Ağaç 
2774 2.460,269 15 1.810,00 133.593,00 

4 TAŞKUYUCAK 
İbreli Dikili 

Ağaç 
7441 3.876,256 16 1.410,00 163.966,00 

5 KOCAKAĞAN 
İbreli Dikili 

Ağaç 
5409 2.554,946 17 1.700,00 130.302,00 

 
TOPLAM 

 
24937 14.211.607 70 7.920,00 679.492,00 
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1- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

2- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 (On) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

3- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 12 vade faizi alınacaktır. 
4- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

Adres: AKHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
Telefon: (236) 414 22 00 
 5758/1-1 

—— • —— 
920 mm ÇAPINDA, 22,5 TONLUK, 2.000 ADET MONOBLOK TEKERLEK  

SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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MUHTELİF CİNSTE KLİNİK BÖLÜCÜ PANEL, KLİNİK TEZGÂH, KLİNİK DOLAP 

MAL/MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğünden: 

Ofisimizce T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cinste Klinik Bölücü Panel, Klinik Tezgâh, Klinik Dolap 

Mal/Malzemenin ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz 

tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. İhale dokümanı, Ofisimiz www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. İhaleye teklif verecek olan firmaların 130,00 TL şartname 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 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 yalnızca teklif 

edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname 

ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 10.06.2022 Cuma Günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi 

Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü’nde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Opsiyon süresi teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

5-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. 

6-Teklif edilen ürünlerin marka, model, teslim süresi ve menşei teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

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

daha sonra dış zarf muhteviyatını oluşturan belgeler incelenecektir. Uygun olmayan teklifler 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

8-İhale konusu ürünler tamamına teklif verilecektir. İhale kısmi teklife açık değildir. 

9-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesini (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 

İhale Kayıt No 2022/535797 

 6067/1-1 
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KÜLTÜR MERKEZİ VE EVLENDİRME DAİRESİNİN İNTİFA HAKKI TESİS 
EDİLMEK SURETİYLE YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul İli Bakırköy Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi 267 ada 

170 parsel sayılı taşınmazda yapımı devam eden Belediye Hizmet Binası yanındaki 3.248,21 m² 
inşaat alanlı Bodrum, Zemin, 1.Kat ve 2.Kattan oluşan Bakırköy Belediyesi Kültür Merkezi ve 
Evlendirme Dairesi; 1 adet Davet ve Balo Salonu, 1 adet Büfe, 2 adet Nikah Salonu, 2 adet Gelin 
Odası, 1 adet Takı ve Fotoğraf Alanı, 1 adet Kafeterya, 1 adet Kokteyl Salonu, 4 adet dükkan gibi 
mağazalardan oluşacak bina ile ekli krokide (A) ile gösterilen 2071,77 m²’lik alan için 29 yıl 
süreli irtifak hakkı ile intifa hakkı tesis edilerek yapım ve işletilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunun 45.Maddesine (Açık Teklif Usulü) göre ihalesi. 

2- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE 
YAPILACAĞI: 

2.1 İhale 28/06/2022 Salı günü Saat 11.00 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda 
yapılacaktır.  

  (Adresi: Yeni Mahalle, Kennedy Cad. No:200 Sahilyolu/Bakırköy)  
2.2 İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir. (İsteklilere 

gerekçe sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.) 
2.3 İhale, 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü 

ile yapılacaktır. (Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen 
Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.) 

3- MUHAMMEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNATI: 
  İnşaatın ince işçilik yapım maliyeti yaklaşık muhammen bedeli 26.936.247,38-TL’dir.  
  İntifa hakkı muhammen bedeli aylık 60.000,00-TL’dir. 
  Geçici Teminatı ise her iki muhammen bedelin toplamı olarak 1.659.374,84-TL olup 

ihale dosyasına eklenecektir. 
4- İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN 

NELER OLDUĞU:  
4.1  2,500.00- TL ( İkibinbeşyüz Türk Lirası ) tutarındaki ihale dokümanı bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 
4.2  Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına 

alınmış 2886 sayılı D.İ.K. 'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz Iimitiçi ve süresiz geçici 
banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Doküman bedeli 
ve/veya teminat tutarı) Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir.  

İhalenin yapılmasından sonra ihaleye kabul edilmeyen veya çekilen yada 
kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatından itibaren bir ay içerisinde 
iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla değiştirilinceye kadar İdare 
tarafından tutulacaktır. 

4.3  Tebligata esas Türkiye'de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks 
numarası varsa elektronik posta adresi ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.) 
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4.4  İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi, 
4.5 Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü maddelerine 

ek olarak; 
•  Nüfus Müdürlüğünden 2022 yılında alınmış ikametgah belgesini, 
•  Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini, 
•  Noter tasdikli imza beyannamesini, 
•  Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı, 
•  İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alacağı belge, 
•  Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair” 
•  İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı 
4.6  Tüzel kişiler , yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü maddelerine 

ek olarak; 
•  İlgisine göre 2022 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet 

belgesi) gösterir belgeyi, 
•  Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile 

tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, 
•  İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alacağı belge, 
•  Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair” 
•  İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı 
4.7  Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü 

maddelerine ek olarak; 
•  Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri, 
•  İhaleye katılacakların Belediye’ye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler 

Müdürlüğü’nden alacağı belge, 
•  Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki 

tüm şartlara uyacağına dair” 
4.8 Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ 

üncü maddelerine ek olarak; 
•  İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ile 

isteklinin imza  beyannamesini, vekalet edilecek kişinin gerçek yada tüzel kişi olmasına bağlı 
olarak gerçek yada tüzel kişilerden istenen diğer belgeler. 

•  İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler 
Müdürlüğünden alacağı belge, 

•  Dilekçe,” İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine,gördüğüne ve şartnamedeki 
tüm şartlara uyacağına dair” 

•  İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı. 
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4.9 Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), 
(4.3), (4.4)’üncü maddelerine ek olarak;  

•  Ortaklık beyannamesi, 
•  İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alacağı belge,  
•  Dilekçe,” İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine,gördüğüne ve şartnamedeki 

tüm şartlara uyacağına dair” 
•  İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı.  
 İhaleye katılan tüm istekliler yukardakilerine ek olarak aşağıda bulunan şartlarıda yerine 

getirmek zorundadır. 
 - Teklif sahibinin, 2021 yılında; inşaat yapım maliyetine ilişkin muhammen bedelin 

%25’i oranında yapım işi gelirine sahip olması ve yine %25 oranında bina güçlendirme iş 
deneyimi belgesine sahip olması gereklidir. 

- Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden 
alınmış belge, 

- Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle SGK prim borcu olmadığına dair belge, 
- Teklif sahibinin Bakırköy Belediyesi ile dava yada icra takibine yansımış hiçbir hukuki 

ihtilafının olmaması gerekir. 
- İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam 

edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere 
yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) 

 - İhale dosyası ile birlikte verilecek taahhütnamede aşağıda bulunan personel listesinde 
çalıştırılacak personelin isimleri ve diploma ile sertifikalarının teslimi zorunludur. 

 -1 adet en az 5 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi 
 -1 adet en az 3 yıl deneyimli Elektrik Mühendisi 
 -1 adet en az 5 yıl deneyimli Mimar 
 -1 adet en az 1 yıl deneyimli Harita Mühendisi 
 -1 adet en az 1 yıl deneyimli İnşaat Teknikeri 
 -1 adet en az 1 yıl deneyimli İş Güvenliği Uzmanı 
 -4 adet en az 1 yıl deneyimli Güvenlik Personeli 
5- Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir. 
6- İHALE ŞARTNAMESİ ve EKLERİNİN NEREDEN ve HANGİ ŞARTLARLA 

ALINACAĞI:  
 İhale Teknik Şartnamesi ve ekleri, Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünden 2.500,00-TL bedel karşılığı temin edilebilir.  
7- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH ve SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ: 
 İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale Dosyalarını 27/06/2022 Pazartesi 

günü saat 16.30’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra 
gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

İlan olunur.  
   5868/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Adıyaman Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 
sorumluluğu altında yapılacak olan Adıyaman Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi (II. Etap) alanına 
ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 
olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1- İdarenin Adresi  : Cumhuriyet Mah. Turan Özdemir Cad. Hükümet 
Konağı 1. Kat No:25/23 Gölbaşı/ADIYAMAN 

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : OSB alanına ait YG-AG Elektrik Şebekesi 

Yapım İşi  
b) Yapılacağı yer  : Gölbaşı / ADIYAMAN 
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi  : 15/12/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2022 TEDAŞ B.F. ile) : 4.449.000 TL 
f) Geçici Teminatı  :    133.470 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 
nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati  : 21/06/2022, Saat:10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan 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, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; 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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 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. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Adıyaman Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Cumhuriyet Mah. 

Turan Özdemir Cad. Hükümet Konağı 1. Kat No:25/23 Gölbaşı/ADIYAMAN adreslerinde 

görülebilir veya 1.000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 5932/2-2 
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KAZI VE İKSA SİSTEMLERİ İLE ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi alanına ait Kazı ve İksa 

Sistemleri ile Altyapı Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Hükümet Caddesi İlhan Sokak No:9/1 Bakış Matbaası 

Aybastı/ORDU 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kazı ve iksa sistemleri ile yağmursuyu inşaat işlerinden 

müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Aybastı / ORDU 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 15/12/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 16.000.000 TL 

f) Geçici Teminatı   : 480.000 TL  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 16/06/2022 - Saat  10.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan 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, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; 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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 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. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 

Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı Küçük Sanayi Sitesi Hükümet 

Caddesi İlhan Sokak No:9/1 Bakış Matbaası Aybastı/ORDU adreslerinde görülebilir veya 1.000 

TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 5959/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Gelir İdaresi Başkanlığından: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI 
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Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:  
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak 
üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereği 2020 KPSS (B) grubunun ilgili 
puanının kendi arasında sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 
sekiz (8) sözleşmeli personel alınacaktır. 

Unvanı 
KPSS 
Puan 
Türü 

Mezuniyet/ 
Cinsiyet 

Nitelik 
Kodu 

Pozisyon 
Adedi 

Aranan Nitelikler 

Destek 
Personeli 

(Temizlik) 
KPSSP94 

Ortaöğretim 
(Kadın) 

D01 3 
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi 

bir programından mezun olmak. 
Temizlik görevini devamlı yapmasına 
mani olabilecek hastalık ve benzeri 

engelleri bulunmamak. (Alınacak 
personel açık ve kapalı alanlardaki 

temizlik hizmetlerinde çalıştırılacaktır.) 

Ortaöğretim 
(Erkek) 

D02 3 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

KPSSP3 
Lisans 
(Erkek) 

KG01 1 

Yükseköğretim Kurumlarının herhangi 
bir lisans programından mezun olup 
Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile 

tamamlamış olmak ve özel güvenlik 
görevlisi kimlik kartı geçerlilik tarihi 

01.01.2023 ve sonrası olmak.* 

KPSSP93 
Ön Lisans 

(Erkek) 
KG03 1 

Yükseköğretim Kurumlarının Özel 
Güvenlik ve Koruma programından 

mezun olmak ve özel güvenlik 
görevlisi kimlik kartı geçerlilik tarihi 

01.01.2023 ve sonrası olmak.* 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 
A. GENEL ŞARTLAR: 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa 
geçirilmiş olmak. 

3. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak. 
4. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 
5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden ve bölümlerden 

mezun olmak, cinsiyet kriterlerini sağlamak ve başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri 
taşımak ve belgelendirmek. 
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6. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans 
düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış beş (65) 
puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun 
olması gerekmektedir. 

7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler." hükmüne uygun olması. 

9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe 
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, 
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

10. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik 
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar 
hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 

11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak; * 
a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan 

şartları taşımak, 
b. Askerliğini yapmış ya da muaf olmak. 
c. Son başvuru tarihi itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak, 
ç. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu 

olmamak, 
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, 

bedensel engeli, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri ile vücutta görünecek şekilde 
dövmesi bulunmamak, 

e. Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak 
f. Kilosu, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamına göre; 10 kg’dan fazla, 

15 kg’dan daha az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan 
fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.) 

B. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER: 
1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Abdullah Gül Üniversitesi - Kariyer Kapısı 

Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet 
adresi üzerinden 30.05.2022–13.06.2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır. 

2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 
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3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. 
4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet 

üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan başvuru 
aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise 
başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları 
gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. 
Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak 
giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden 
yükleyeceklerdir. 

5. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına 
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” 
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

6. Başvuru tarihi itibariye alınacak olan güncel, detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK 
tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer 
Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka 
yüklemeleri gerekmektedir. 

7. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki 
yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar Bölümünün 
(e) ve (f) maddelerinde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan 
alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana 
pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

8. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla 
gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu 
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. 

9. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun 
olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, 
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak 
talebinde bulunamayacaktır. 

10. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu 
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır 

11. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik 
yapma hakkına sahiptir. 

C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup 

olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda 
belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 
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2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) 
grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas 
alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday 
sayısının beş (5) katı kadar yedek aday (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip 
eden 1 yıl için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) belirlenecektir. 

3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için 
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kariyer Kapısı Platformu ile 
Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfasında www.agu.edu.tr son başvuru tarihini takip 
eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından 
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak 
başvurmayan, belgelerini teslim edip göreve başlamayan, feragat eden veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son 
adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde 
doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin 
bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir. 

5. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile 
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir 
hak iddia edemeyecektir. 

6. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme 
yapılmış olsa dahi feshedilir. 

7. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet 
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 
bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. 

8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
Ç.  DİĞER HUSUSLAR: 
1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin 

başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. 
2. Üniversitemiz hizmet ihtiyacı durumunda personelin görev yerini/birimini değiştirebilir. 
D. İLETİŞİM: 
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına 

https://personel.agu.edu.tr internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim 
bilgilerinden ulaşılabilir. 

Telefon: 0352 224 88 00 Dâhili: 8808, 8807, 8805, 8803, e-Posta: personel@agu.edu.tr 
   5925/1-1 
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Afyonkarahisar İli Güney Belediye Başkanlığından: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Güney Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik 

hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan 

şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 

yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet 

sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını ‘’esube.iskur.gov.tr’’ internet 

adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru 

yapabilir. Başvuruların www.iskur.gov.tr adresinden yapılması gerekmektedir. Son müracaat 

tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır. 

ÇALIŞMA YERİ: GÜNEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

Sürekli İşçi Talep 

Edilen Kadrolar 

Alınacak 

Personel 

Sayısı 

Cinsiyet Alınacak Personelin Öğrenim Durumu İL / İLÇE YÖNTEM 

Servis Aracı 

Şoförü 
1 

Erkek/ 

Kadın 

En az Öğrenim Seviyesi: Ortaöğretim 

(Lise ve Dengi) 

En fazla Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim 

(Lise ve Dengi) 

Afyonkarahisar 

/Sinanpaşa 

Noter Kurası ve 

Sözlü Mülakat 

Beko Loder 

(Kazıcı - 

Yükleyici) 

Operatörü 

1 
Erkek/ 

Kadın 

En az Öğrenim Seviyesi: Ortaöğretim 

(Lise ve Dengi) En fazla Öğrenim 

Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 

Afyonkarahisar 

/Sinanpaşa 

Noter Kurası ve 

Sözlü Mülakat 

Elektrikçi (Genel) 1 
Erkek/ 

Kadın 

En az Öğrenim Seviyesi: Ortaöğretim 

(Lise ve Dengi) En fazla Öğrenim 

Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 

Afyonkarahisar 

/Sinanpaşa 

Noter Kurası ve 

Sözlü Mülakat 

Toplam 3     

AÇIKLAMALAR 

1.İlan edilen kadrolara, yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar 

arasından, 657 sayılı Kanunun 4/D Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter 

kurası yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır. 

2.Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir. 

3.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
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4.GÜNEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ 
NOTER KURASI USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Elektrikçi (Genel), Beko Loder (kazıcı-
yükleyici) Operatörü ve Servis Aracı Şoförü mesleklerindeki personellere ilişkin başvuru listesi, 
İŞKUR tarafından Güney Belediyesi’ne gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR)’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler 
esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört) katı asıl 
ve 4 (Dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek 
aday listeleri Güney Belediyesi web sayfasında (http://afyonguney.bel.tr/) ilan edilecektir. 

5.Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Güney Belediyesi web sayfasında 
(http://afyonguney.bel.tr/ ) ilan edilecektir. 

6.Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" 
ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

7.Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Güney Belediyesi web sayfasından 
(http://afyonguney.bel.tr/) takip etmeleri önem arz etmektedir. 

8.Noter Kurası sonucuna göre Güney Belediyesine alınacak olan sürekli işçilerin görev 
yerleri Güney Belediyesi tarafından belirlenecektir. 

9.Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.  
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 
1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak. 
2.Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. 
3.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
4.Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

belediyemizce feshedilecektir. 
5.Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) 

sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş 
sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

6.Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...)(1) beş günlük 
başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda 
kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 
3/4/2015-2015/7525 K. ; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.) 
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7.Başvuran adaylar Güney Belediyesi’nde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş 

sayılırlar. 

8.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak) 

9.Başvuran adaylarda Talebin ilanından itibaren son 4 ay Afyonkarahisar İli Sinanpaşa 

İlçesi Sınırları içerisinde ikamet ediyor olma şartını taşımak. Adaylardan ayrıntılı ikametgâh 

dökümü istenecektir. 

10.Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; 

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza 

süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.  

ÖZEL ŞARTLAR 

SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ 

1.Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve 

Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak 

herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak. 

2.En az Öğrenim Seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - En fazla Öğrenim Seviyesi: 

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okullardan mezun olmak. 

3.Mesleki Yeterlilik Kurumu Servis Araç Şoförlüğü sertifikasına sahip olmak.  

4.Şoförlük Meslek alanında En az 6 Ay çalışmış ve çalıştığını gösterir SGK Hizmet 

Dökümünü İbraz etmek. 

5. D sınıfı Sürücü ehliyetine sahip olmak veya ona denk (E) sınıfı ehliyete sahip olmak. 

6. Milli Eğitim Bakanlığı SRC-2 ve Psikoteknik belgesine sahip olmak.  

7.Servis Aracı Şoförü meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşını tamamlamış, 37 yaşından gün 

almamış olmak.  

BEKO LODER ( KAZICI- YÜKLEYİCİ) OPERATÖRÜ 

1.Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve 

Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak 

herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak. 

2.En az Öğrenim Seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - En fazla Öğrenim Seviyesi: 

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okullardan mezun olmak. 

3.Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Beko Loder (kazıcı-yükleyici) Operatörü sertifikasına 

sahip olmak. 

4. E sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak. 
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5. Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak meslek alanı ile ilgili 

gelişmeleri takip ederek uygulamak. 

6. Beko Loder ( Kazıcı-Yükleyici) Operatörü meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşını 

tamamlamış, 37 yaşından gün almamış olmak. 

ELEKTRİKÇİ(GENEL) 

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve 

Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak 

herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak. 

2. En az Öğrenim Seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - En fazla Öğrenim Seviyesi: 

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okulların Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Elektrik Alan Dalı 

mezunu olmak. 

3. Milli Eğitim Bakanlığı Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Meslek alanında Elektrik 

Tesisat ve Pano Monitörlüğü Meslek Dalında Ustalık Belgesine sahip olmak. 

4. B sınıfı Sürücü ehliyetine sahip olmak. 

5. Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak meslek alanı ile ilgili 

gelişmeleri takip ederek uygulamak. 

6. Elektrikçi (Genel) meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşını tamamlamış, 37 yaşından gün 

almamış olmak.  

A) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ 

VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI  

1. Kura işlemi 15/06/2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14.30’da Güney Belediye 

Başkanlığı’nda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara 

ayrıca Güney Belediyesi web sayfasından (http://afyonguney.bel.tr/) duyurulacaktır. 

2.Sözlü Mülakat 17/06/2022 tarihinde Cuma günü saat 10.00’da Güney Belediye 

Başkanlığı’nda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara 

ayrıca Güney Belediyesi web sayfasından (http://afyonguney.bel.tr/) duyurulacaktır. 

3. Kura çekimi Belediye Binamızda noterce görevlendirilecek kişi tarafından yapılacaktır. 

Kura çekimini izlemek isteyen adaylar kura çekimini Belediye Binamızda izleyebileceklerdir.  

B) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK 

KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ  

1. Başvuru Dilekçesi  

2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi  

3. Sürücü Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi 

4. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de 

alınabilir.) 
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5. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de 

alınabilir.)  

6. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi ve başvuru 

yapılan meslek özel şartlarda belirtilen belge/sertifika aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir.) 

7. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir.)  

8. SGK' den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı) 

9. Servis Aracı Şoförlüğü başvurusu için müracaat tarihinden itibaren son bir ay içinde 

alınmış SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet çıktısı) 

10. 2 Adet Biyometrik fotoğraf 

11.Başvuru yapan adaylar, istenilen belgeleri şahsen (09.06.2022-10.06.2022 Tarihleri 

arasında) Güney Belediyesi’ne teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular 

dikkate alınmayacaktır. 

C) ATAMA İŞLEMLERİ  

GÜNEY BELEDİYESİ ADINA ALINACAK ADAYLARDAN 

1. Noter kurası/Sözlü Mülakat ile atanmaya hak kazananlar için yapılan belge kontrolü 

sonucunda noter kurası sonucuna göre işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri 

şahsen Güney Belediyesi (Orta Mahalle Kemal Paşa sokak No:1 Güney/Afyonkarahisar) 

adresinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak 

başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller 

durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları 

aracılığıyla teslim edebileceklerdir. 

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 

nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır.  

4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

belediyemizce feshedilecektir.  

5.Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu 

durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün 

içinde göreve başlamaları gerekmektedir. 

6.Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

 5887/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 
ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri 
uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla: 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, 
bölüm ve anabilim dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, 
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan 
EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet USB belleğe yüklenmiş halde kadronun ilan 
edildiği Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. 
Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp 
ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine 
ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların 
denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir. 

İlan Tarihi  : 30.05.2022 
Başvuru Tarihi : 30.05.2022 
Son Başvuru Tarihi : 13.06.2022 

 
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI 

1 

Şebinkarahisar 
Uygulamalı 

Bilimler 
Yüksekokulu 

Gıda Teknolojisi 
Bölümü 

Gıda Teknolojisi 
Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 
Gıda mühendisliği alanında 

doktora yapmış olup, çay alanında 
çalışma yapmış olmak. 

2 
Alucra Turan 

Bulutçu Meslek 
Yüksekokulu 

Veterinerlik 
Bölümü 

Laborant ve 
Veteriner Sağlık 

Programı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

2 1 

Biyoloji alanında doktora yapmış 
olup, canlılarda dioksan ve 

parabenin teşvik ettiği sitogenetik 
ve biyokimyasal toksisite üzerine 

çalışmaları olmak. 

3 
Alucra Turan 

Bulutçu Meslek 
Yüksekokulu 

Finans-
Bankacılık ve 
Sigortacılık 

Bölümü 

Maliye Programı 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Maliye alanında doktora yapmış 
olup, sosyal parafiskal gelirler ve 

servet vergileri hakkında 
çalışmaları olmak. 

4 
Devlet 

Konservatuvarı 
Geleneksel Türk 
Müziği Bölümü 

Türk Halk Oyunları 
Anasanat Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

4 1 

Müzik alanında sanatta yeterlik 
yapmış olmak ve Türk Halk 

Oyunlarının sahnelenmesi üzerine 
çalışmaları olmak. 
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5 Eğitim Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi Bölümü 

Matematik Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Matematik Eğitimi alanında 

doktora yapmış olup, 

farklılaştırılmış matematik öğretimi, 

karar verme süreçleri ve öğretmen 

duygu, inanç ve kimliği üzerine 

çalışmaları olmak. 

6 Eğitim Fakültesi 
Temel Eğitim 

Bölümü 

Sınıf Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Sınıf Eğitimi alanında doktora 

yapmış olup, İlkokul öğrencilerinin 

anlama, anlatım ve kelime 

becerileri üzerine çalışmaları 

olmak. 

7 Eğitim Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi Bölümü 

Fen Bilgisi Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

İlköğretim Anabilim Dalında veya 

Fen Bilgisi Eğitimi alanında 

doktora yapmış olup, sürdürülebilir 

kalkınma eğitimi ve pedagojik alan 

bilgisi alanında çalışması olmak. 

8 Eğitim Fakültesi 

Bilgisayar ve 

Öğretim 

Teknolojileri 

Eğitimi Bölümü 

Bilgisayar ve 

Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri 

Eğitimi alanında doktora yapmış 

olup, hologram teknolojisi, dijital 

oyun ve bulut bilişim konularında 

çalışmaları olmak. 

9 Eğitim Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal 

Bilimleri Eğitim 

Bölümü 

Sosyal Bilgiler 

Eğitimi Anabilim 

Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında 

doktora yapmış olup, dijital 

vatandaşlık, ölçek geliştirme ve 

değerler eğitimi konularında 

çalışmaları olmak. 

10 Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü 

Resim-İş Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Resim-İş Eğitimi alanında doktora 

yapmış olup, A/R/Tografi araştırma 

yöntemi ile çalışmaları olmak. 

11 Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 1 

RPD/Eğitimde Psikolojik Hizmetler 

alanında doktora yapmış olup, 

ebeveyn izlemesi konularında 

çalışmaları olmak. 

12 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Coğrafya Bölümü 

Fiziki Coğrafya 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

5 1 

Fiziki Coğrafya alanında doktora 

yapmış olup, coğrafi bilgi 

sistemleri, uzaktan algılama, kıyı 

ve arazi kullanımı konularında 

çalışmaları olmak. 
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13 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih Bölümü 

Türkiye Cumhuriyeti 
Tarihi Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 
Anabilim dalında doktora yapmış 

olup, sendika tarihi ve Türkiye-

ABD askeri ilişkileri konularında 
çalışmaları olmak. 

14 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih Bölümü 

Yeniçağ Tarihi 

Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Yeniçağ Tarihi Anabilim dalında 

doktora yapmış olup, Osmanlı 
Devleti'nde Müslim-gayrimüslim 

ilişkileri ve Bulgaristan şehir tarihi 

hakkında çalışmaları olmak. 

15 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih Bölümü 

Yakınçağ Tarihi 

Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı veya 
Türk Tarihi Anabilim Dalında 

doktora yapmış olup, son dönem 

Osmanlı azınlıkları arasındaki 
toplumsal meseleler hakkında 

çalışmaları olmak. 

16 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Bölümü 

Eski Türk Edebiyatı 
Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Eski Türk Edebiyatı alanında 
doktora yapmış olup, Bağdatlı 

şairler, sakiname türü ve aşk 

konulu mesneviler üzerine 
çalışmaları olmak. 

17 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü 

Genel Sosyoloji ve 

Metodoloji Anabilim 

Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Sosyoloji alanında doktora yapmış 

olup, kültür sosyolojisi alanında 

çalışmaları olmak. 

18 

Görele Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Resim Bölümü 
Resim Anasanat 

Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 1 

Güzel Sanatlar Fakülteleri Resim 

veya Heykel alanlarında lisans, 

yüksek lisans, sanatta yeterlik / 
doktora yapmış olmak. Çağdaş 

sanat süreçleri ile ilgili yayın 

yapmak, eser üretmek. 

19 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü 

Yönetim ve 
Organizasyon 

Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi 

3 1 

İşletme yönetimi alanında doktora 
yapmış olup, uluslararası pazarlara 

giriş stratejileri, sanayi devrimleri, 

işletme birleşme ve satın almaları, 
pazarlama konularında çalışmaları 

olmak. 

20 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Uluslararası 

İlişkiler Bölümü 

Siyasi Tarih 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

3 1 

Uluslararası İlişkiler alanında 
doktora yapmış olup, Karadeniz ve 

enerji konularında çalışmaları 

olmak. 
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21 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 

Bölümü 

İç Hastalıkları 

Hemşireliği 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 

Dalında doktora yapmış olup, yaşlı 

sağlığını güçlendirme ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

22 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Terapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

Fizyoterapi Prg. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

alanında lisans, yüksek lisans ve 

doktora derecesine sahip olmak; 

Geriatrik rehabilitasyon ve kadın 

sağlığı alanlarında çalışmaları 

olmak. 

23 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Terapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

Fizyoterapi Prg. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

alanında lisans, yüksek lisans ve 

doktora derecesine sahip olmak; 

multiple skleroz, parkinson ve 

periferal vestibüler hipofonksiyonlu 

hastalarda çalışmaları olmak. 

24 

Şebinkarahisar 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Moda ve Tasarım 

Bölümü 

Moda Tasarımı 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Tasarım alanında doktora yapmış 

olup, kadın giyim kültürü, görsel 

tasarım ve moda tarihi konularında 

çalışmaları olmak. 

25 

Teknik Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Görsel-İşitsel 

Teknikler ve 

Medya 

Yapımcılığı 

Bölümü 

Radyo ve 

Televizyon 

Programcılığı 

Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Radyo, Tv ve Sinema anabilim 

dalında doktora yapmış olup, 

toplumsal-kültürel tarih, sinema ve 

seyirci konuları ile ilgili çalışmaları 

olmak. 

26 

Teknik Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Makine ve Metal 

Teknolojileri 

Bölümü 

Makine Prg. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Makine Mühendisliği anabilim dalı 

Termodinamik bilim dalında 

doktora yapmış olup, membran 

reaktörlerle ilgili çalışmaları olmak. 

27 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Tıbbi Biyoloji 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında 

doktora yapmış olup, nano-ilaç 

taşıyıcı sistemler üzerine 

çalışmaları olmak. 

28 

Tirebolu Mehmet 

Bayrak Meslek 

Yüksekokulu 

Yönetim ve 

Organizasyon 

Bölümü 

Sağlık Kurumları 

İşletmeciliği 

Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

5 1 

İktisat Anabilim Dalında Doktora 

yapmış olmak. İşletmelerde 

Finansal Performans ve KOBİ'ler 

üzerinde çalışmalar yapmış olmak. 
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Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUN'UN 4/B MADDESİ ) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 
4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. 
maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan 
sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel 
alınacaktır. Asıl kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı 
tespit edilenlerin yerine puan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

 
MÜRACAAT TAKVİMİ VE MÜRACAAT YERİ 

İlan Tarihi : 30/05/2022 
Müracaat Başlangıç 
Tarihi 

: 30/05/2022  

Son Müracaat Tarihi : 13/06/2022 (Mesai bitimi itibariyle.) 
Sonuçların İlan 
Edileceği İnternet 
Sayfası 

: https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ 

Müracaat Adresi 
: Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 
(Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi No: 19 Merkez- 
Kuzeykent / KASTAMONU) 

Müracaat Şekli 

: Adayların müracaat formu ve ilanda müracaat edecekleri pozisyon için 
istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz 
Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi 
içinde yapılmayan, eksik belgeli müracaatlardan Üniversitemiz sorumlu 
değildir. (Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) 

İletişim Bilgileri 
:Şube Müdürü Tayfun TİRYAKİ (0366 280 15 84) 
 Şef V. İhsan ŞAHİN (0366 280 15 95) 
 Bilgisayar İşletmeni Behiye KAÇAN (0366 280 15 90) 

 

İLAN 
NO 

UNVANI 
ÇALIŞTIRILACAĞI 

BİRİM 
KADRO 
SAYISI 

CİNSİYET ARANAN NİTELİKLER 

KÜ-3-1 
Destek 

Personeli 

 

 
Üniversitemiz 

Merkez Birimleri 

 
 

1 Erkek 

Üniversitemiz kampüslerinde çalıştırılmak üzere; 

-Önlisans Web Tasarım ve Kodlama ve Lisans 
Matematik-Bilgisayar Bölümü mezunu olmak. 

-En az 150 saat yazılım ve veri tabanı uzmanlığı eğitimi 

aldığını belgelendirmek. 
-2020 KPSSP3 puanı en az 50 olmak. 
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KÜ-3-2 
Destek 

Personeli 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Üniversitemiz 

Merkez Birimleri 

1 Erkek 

Üniversitemiz kampüslerindeki bakım onarım ve temizlik 
hizmetlerinde çalıştırılmak üzere;  

- Ortaöğretim Bilişim Teknolojileri alanı ve herhangi bir 

Önlisans Programı mezunu olmak, 
-Bilgisayar Teknik Servisi alanında MEB Onaylı Ustalık ve 

Usta Öğreticilik Belgesine sahip olmak, 

- 2020 KPSSP93 puanı en az 50 olmak, 
-Bilgisayar bakım ve onarımı alanında en az 3 (üç) yıl 

mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini, 

barkodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini 
içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz 

etmek. 

KÜ-3-3 

Koruma 

ve 

Güvenlik 

1 Erkek 

Üniversitemiz kampüslerinde Koruma ve Güvenlik 
hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; 

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan 
şartları taşımak,   

- Önlisans Özel Güvenlik ve Koruma programı mezunu 

olmak, 
- 2020 KPSSP93 puanı en az 50 olmak, 

- Son müracaat tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış 

Özel Güvenlik Görevlisi silahlı/silahsız Kimlik Kartına 
sahip olmak,     

-170 cm'den kısa boylu olmamak, 

- Boy uzunluğu santimetre cinsinden son iki rakamı ile 
kilosu arasındaki fark 15’ten fazla veya az olmamak 

(örneğin 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 

80+15=95’dan fazla, 80-15= 65’ten az olmaması 

gerekmektedir.)  

-Boy ve kilo ölçümünü gösteren aile hekiminden veya 

kamu hastanelerinden alınmış rapor. 
-13.06.1992 ve sonrası doğumlu olmak. 

ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
1-657 sayılı DMK’nın 48’inci maddesinde yer alan şartları sağlamak, 
2-Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına 

gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak, 
3-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, 
4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 
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5-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları müracaat tarihinin son günü 
itibariyle taşıyor olmak ve belgelendirmek, 

6-657 sayılı DMK’nın 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan 
sözleşmeli personel pozisyonunda görevini devamlı yapmasına ve tam zamanlı çalışmasına engel 
olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü 
hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.) 

7-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana müracaat 
edebilecektir. 

8-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak 
istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 
(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

9-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince "İşe 
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, 
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde 
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

10-İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak görev yapacak personele yeni 
görevler verme hakkını saklı tutar. 

11-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma 
hakkına sahiptir.  

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER 
1- Müracaat Formu (İmzalı ve eksiksiz doldurulacak. Müracaat formuna 

https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/idari-belgeler bu adresten ulaşabilirsiniz.)  
2- Diploma veya Mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 
3-Tercih edilen pozisyon için KPSS sonuç belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler 

kabul edilir.) 
4- 2 (iki) adet Fotoğraf  
5- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.  
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
7- KÜ-3-2 numaralı ilanda talep edilen meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle 

birlikte resmi veya özel kuruluşlardan müracaat tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi 
(Islak imzalı olarak müracaat formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-devletten alınan 
belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen 
pozisyonun uyumlu olması şarttır.)  

8- KÜ-3-2 numaralı ilanda talep edilen Bilgisayar Teknik Servisi alanında MEB Onaylı 
Ustalık ve Usta Öğreticilik belgenin aslı veya onaylı sureti,  

9- KÜ-3-1 numaralı ilanda talep edilen En az 150 saat yazılım ve veri tabanı uzmanlığı 
eğitimi aldığına dair belgenin aslı veya onaylı sureti, 

10- KÜ-3-3 numaralı ilanda talep edilen Koruma ve Güvenlik Görevlisi için 
Silahlı/Silahsız Kimlik Kartı ve Boy ve Kilo Ölçüm Raporu, 

11- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.  
 5886/1-1 

 



30 Mayıs 2022 – Sayı : 31851 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde 
belirtilen esaslar çerçevesinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki 
şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür. 
İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilanın yayım tarihi itibariyle saat 08.30’dan, 15’inci 

günün sonunda mesai saati bitimi olan saat 17.30’a kadar ilan detaylarının da belirtildiği 
https://pdbilan.kku.edu.tr/ web adresinden on-line olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile 
başvuru kabul edilmeyecektir. 

BÖLÜM / A.B.D. / A.S.D. PROF. DOÇ. DR.ÖĞR.ÜY. AÇIKLAMALAR 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ 

Pedodonti A.B.D.   1 

Uzmanlığını Çocuk Diş Hekimliği alanında yapmış 

olmak. Çocuklarda ektopik erüpsiyonun 

prevalansı, komplikasyonları ve Pedodonti 

Kliniğine başvuran ebeveynlerin COVID-19 

enfeksiyonu bilgi düzeyleri konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Restoratif Diş Tedavisi A.B.D.   1 

Uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında 

yapmış olmak. Ortodontik braketlerin 

bağlanmasında önceden ısıtılmış rezin 

kompozitlerin etkisi ve minimal invaziv yaklaşımlar 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ / ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 

Zihin Engelliler Eğitimi A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Özel Eğitim (Zihin Engelliler 

Eğitimi) alanında almış olmak. Özel öğrenme 

güçlüğü ve okul çaplı olumlu davranışsal destek 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ 

İngilizce Mütercim Tercümanlık A.B.D.   1 

Doktorasını Çeviribilim alanında yapmış olmak. 

Sözlü çeviri ve mahkeme çevirmenliği konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ 

Arapça Mütercim Tercümanlık A.B.D.   1 

Doktorasını Temel İslam Bilimleri alanında 

yapmış olmak. Konuşma fiilleri, üslupbilim ve 

fonetik konularında çalışmalar yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

Yöneylem Araştırması A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği alanında 

almış olmak. Montaj hattı dengeleme, ergonomi 

ve personel çizelgeleme konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 
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MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

Mekanik A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında 
almış olmak. Hibrit deneysel gerilme analizi, 
kompozit malzemelerin mekaniği ve biyomekanik 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 

Çocuk Gelişimi A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Çocuk Gelişimi alanında almış 
olmak. Çocuklarda çevresel farkındalık, teknoloji 
bağımlılığı ve sosyal davranış konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 

Hemşirelik Esasları A.B.D.   1 
Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak. 
Sanal gerçeklik, ağrı yönetimi ve hasta güvenliği 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 

Sosyal Hizmet A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Sosyal Hizmet alanında almış 
olmak. Kadın suçluluğu, sosyal hizmette 
dezavantajlı gruplar ve psikodrama konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon alanında almış olmak. 
Laparoskopik girişimlerde oksijenizasyonu 
artıracak uygulamalar ve Deksmedetomidin 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon alanında almış olmak. Ultrason 
eşliğinde fasiyal plan bloklarının postoperatif 
analjezik etkinliği ve Postoperatif Deliryumu 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Tıbbi Patoloji A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Tıbbi Patoloji alanında almış 
olmak. Pankreas, ampulla ve kolon kanserlerinde 
genetik ekspresyon konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

Tıbbi Patoloji A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Tıbbi Patoloji alanında almış 
olmak. Tiroid tümörleri, hidropik ve molar 
gebeliklerde gen ekspresyonlarının 
değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

Göz Hastalıkları A.B.D.   1 

Uzmanlığını Göz Hastalıkları alanında yapmış 
olmak. Pars planitisin klinik sonuçları ve 
pseudoexfoliasyon konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Üroloji A.B.D.   1 
Uzmanlığını Üroloji alanında yapmış olmak. 
Transuretral prostat rezeksiyonu ve silodosin 
kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak. 
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TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

alanında almış olmak. Çocuklarda zehirlenmeler, 

idrar yolu enfeksiyonları ve karaciğer yağlanması 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.   1 

Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

alanında yapmış olmak. COVID-19 pandemisi 

sürecinde çocukların beslenme durumları ve akut 

bakteriyel menenjitlere yaklaşım konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.   1 

Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

alanında yapmış olmak. Çocukluk çağında 

lenfatik malformasyon ve hemanjiomlarla ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 

Enfeksiyon Hastalıkları A.B.D. 1   

Doçentlik unvanını Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak. 

Salgınlarla ilgili modelleme çalışması ve erişkin 

bağışıklığı konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Enfeksiyon Hastalıkları A.B.D.   1 

Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji alanında yapmış olmak. Vankomisin 

dirençli enterokokların direnç oranları ve kan 

kültürlerindeki kan miktarının üreme üzerine etkisi 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.B.D.   1 

Uzmanlığını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

alanında yapmış olmak. Meme kanseri ile ilişkili 

lenfödem ve kinezyofobi ile ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 

Göğüs Hastalıkları A.B.D. 1   

Doçentlik unvanını Göğüs Hastalıkları alanında 

almış olmak. Hava kirliliği, göğüs hastalıkları ve 

allerjik hastalıklar ile ilgili çalışmalar yapmış 

olmak. 

İç Hastalıkları A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını İç Hastalıkları alanında almış 

olmak. Akciğer kanserinde biyomarkerlar ve 

akciğer kanserlerinde BRCA ile ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 

İç Hastalıkları A.B.D.   1 

Uzmanlığını İç Hastalıkları alanında yapmış 

olmak. İnflamatuar bağırsak hastalarında verem 

taraması ve Crohn hastalığında endoskopik 

tutulum konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Nöroloji A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Nöroloji alanında almış olmak. 

Huzursuz bacak hastalığında genetik çalışmalar 

ve Parkinson hastalığı ile ilgili çalışmalar yapmış 

olmak. 
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Acil Tıp A.B.D.   1 

Uzmanlığını Acil Tıp alanında yapmış olmak. 

Pandemi döneminde erişkin ve pediatrik travma 

hastalarının analizi ve acil hekimlerinin lokal 

anesteziklerle sistemik zehirlenmeler hakkında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.   1 

Uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında 

yapmış olmak. Teknoloji bağımlılığı, terör ve adli 

psikiyatri alanında çalışmalar yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D. 1   

Doçentlik unvanını Tıbbi Mikrobiyoloji alanında 

almış olmak. HCV genotip karakterizasyonu ve 

Campylobacter jejuni izolatlarında direnç 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Dölerme ve Suni Tohumlama A.B.D. 1   

Doçentlik unvanını Veteriner Klinik Bilimleri 

alanında almış olmak. Çok uzun süreli muhafaza 

edilen dondurulmuş boğa spermasının 

spermatolojik parametreleri ve in vitro embriyo 

üretimine etkileri ve boğa epididimal spermasının 

akım stometri ile analizi üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi A.B.D.   1 

Doktorasını Doğum ve Jinekoloji alanında yapmış 

olmak. Fitalatların kedi uterus kasılmaları üzerine 

etkileri ve kedilerde farklı üreme siklusu 

dönemlerinde troid hormonlarındaki olası 

değişimler üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Veterinerlik İç Hastalıkları A.B.D.   1 

Doktorasını İç Hastalıkları alanında yapmış 

olmak. Deneysel kanser ve zoonoz karakterli 

deneysel enfeksiyon modelleri ve yenidoğan 

buzağı ishalinde dinamik tiyol-disülfid homeostazı 

ve iskemi ile modifiye edilmiş albümin seviyeleri 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ 

Veterinerlik Viroloji A.B.D.   1 

Doktorasını Mikrobiyoloji alanında yapmış olmak. 

Ruminant virüsleri ve viral apoptozis konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi 
A.B.D. 

  1 

Doktorasını Farmakoloji ve Toksikoloji alanında 

yapmış olmak. Hayvansal kökenli gıdalarda 

anabolik hormonların kalıtıları,pestisid analizleri 

ve beta agonistlerkonularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

TOPLAM 4 12 18  

 5984/1-1 
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin insan kaynakları politikası doğrultusunda aşağıda belirtilen birimlere 
2547 sayılı Kanunun 23. ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine 
dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: 
http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri 
uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör ve Doktor 
Öğretim Üyesi) alınacaktır.  

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 
• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini 

içeren dilekçe  
• Özgeçmiş 
• 2 adet fotoğraf 
• Nüfus cüzdanı fotokopisi 
• Askerlik durum belgesi veya e-Devlet çıktısı 
• Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi e-Devlet çıktısı 
• Diplomalarının tasdikli sureti veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgeleri 

(lisans, yüksek lisans ve doktora) 
• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Profesör kadrosuna başvuracaklar için) 
• Kamu hizmetinde bulunanlar için onaylı hizmet belgesi veya e-Devlet karekodlu Hitap 

Hizmet Dökümü (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı 
hizmet belgesi)  

• Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalara 
Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: 
http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna 
başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD 
veya USB bellek formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve 
konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora 
ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar. 

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 1 adet dosya 6 adet CD veya USB bellek, Doktor 
Öğretim Üyeleri 1 Adet dosya 4 adet CD veya USB bellek dosya teslim edeceklerdir.  

Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu kararı sonrasında ise Profesörler 5’er 
adet Dr. Öğr. Üyeleri 3’er adet dosya teslim edeceklerdir. 

NOT: 
 Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir.  
 Profesörler daimi statüye atanacaktır.  
 İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Kurulu 
tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. 

 %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 
Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 13.06.2022 tarihi mesai bitimine 

kadar Profesör kadroları için Rektörlük (Personel Dairesi Başkanlığına), Doktor Öğretim Üyesi 
kadroları için ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik 
belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. 
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İLAN EDİLEN KADROLARA AİT ARANAN NİTELİKLER 
Sıra 

No 
Birim Bölüm 

Anabilim 

Dalı/Program 
Unvan Derece Adet Açıklama 

1 

Çiçekdağı 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bitkisel ve 

Hayvansal 

Üretim 

Süt ve Besi 

Hayvancılığı Pr. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

5 1 

Moleküler bitki filogenisi ve 

Fabales (baklagiller) takımında 

tarihsel mimikri olasılığı 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

2 
Eğitim 

Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Profesör 1 1 

Doçentliğini ilgili alanda almış 

olmak, ergenlerde riskli 

davranışlar, ilişkilerde ölümcül ve 

besleyici alışkanlıklar konularında 

çalışmaları olmak. 

3 
Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Matematik Eğitimi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Doktorasını ilköğretim matematik 

eğitimi alanında yapmış olmak, 

matematik eğitiminde TPAB, 

matematiksek iletişim, STEM ve 

öğretmen inançları konularında 

çalışmaları olmak. 

4 
Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Matematik Eğitimi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Doktorasını matematik eğitimi 

alanında almış olmak, matematik 

eğitiminde ebeveyn desteği, hata 

temelli aktiviteler ve matematiksel 

dayanıklılık konularında 

çalışmaları olmak. 

5 
Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve 

Sosyal Bilimler 

Eğitimi 

Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 

Doçentliğini ilgili alanda almış 

olmak, gençlik edebiyatı ve okuma 

eğitimi alanında çalışmaları olmak. 

6 
Eğitim 

Fakültesi 
Temel Eğitim 

Okul Öncesi 

Eğitimi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Doktorasını okul öncesi eğitimi 

alanında yapmış olmak, 

sürdürebilirlik için eğitim, medya 

ve eleştirel medya okuryazarlığı 

ve erken çocukluk eğitimcilerinin 

mesleki gelişimleri konularında 

çalışmaları olmak. 

7 
Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Coğrafya Fiziki Coğrafya 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Fiziki coğrafya alanında doktora 

yapmış olmak. Karst 

Jeomorfolojisi konusunda 

çalışmaları olmak. 
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8 
Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Coğrafya Türkiye Coğrafyası 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

5 1 

Fiziki coğrafya alanında doktora 
yapmış olmak. Fluvyal jeomorfoloji 
ve sulak alan ekolojisi konularında 
çalışmalar yapmak. 

9 
Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Moleküler 
Biyoloji ve 
Genetik 

Moleküler Biyoloji Profesör 1 1 

Doçentliğini biyoloji alanında almış 
olmak. Zararlı böcek gruplarından 
Curculionidae (Coleoptera) 
familyasının taksonomisi ile ilgili 
çalışmaları olmak. 

10 

Fizik Tedavi 
ve 

Rehabilitasyon 
Yüksekokulu 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon 
alanında Doktora yapmış olmak. 
Artroskopik omuz cerrahisi sonrası 
depresör kas ko-aktivasyon eğitimi 
konusunda çalışması olmak. 

11 
Mühendislik-

Mimarlık 
Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 

Geoteknik 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 1 

İnşaat mühendisliği alanında 
doktora yapmış olmak. Düşük ve 
orta katlı mevcut betonarme 
binaların deprem 
performanslarının yapı-zemin 
etkileşimi ile değişiminin olasılıksal 
olarak değerlendirilmesi üzerine 
çalışma yapmış olmak. 

12 
Mühendislik-

Mimarlık 
Fakültesi 

Elektrik- 
Elektronik 

Mühendisliği 

Devreler ve 
Sistemler 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 
Güç sistemlerinde gerilim 
kararlılığının optimizasyonu 
konusunda doktora yapmış olmak. 

13 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Beslenme ve 

Diyetetik 
Beslenme ve 

Diyetetik 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Doktorasını biyokimya alanında 
yapmış olup, enzim ve 
antioksidanlar ile ilgili çalışmalar 
yapmış olmak. 

14 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik Ebelik 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Yüksek lisans ve doktorasını 
ebelik alanında yapmış olup, 
emzirme alanında çalışmaları 
olmak. 

15 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Hemşirelik anabilim dalı çocuk 
sağlığı ve hastalıkları hemşireliği 
alanında doktora yapmış olup, 
çocukluk çağı obezitesi ile ilgili 
çalışmalara sahip olmak. 

16 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 
Doktorasını çocuk gelişimi 
alanında yapmış olmak. 
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17 
Spor Bilimleri 

Fakültesi 
Antrenörlük 

Eğitimi 
Antrenörlük Eğitimi 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 
Antrenörlerin mesleki gelişimi ve 
sporda pozitif gençlik gelişimi 
üzerine çalışmaları olmak. 

18 
Spor Bilimleri 

Fakültesi 
Beden Eğitimi 

ve Spor 
Beden Eğitimi ve 

Spor 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 

Psiko-fizyolojik/fiziksel ve 
bilgisayar tabanlı antrenman 
sistemi konusunda çalışma 
yapmış olmak. 

19 
Spor Bilimleri 

Fakültesi 
Beden Eğitimi 

ve Spor 
Beden Eğitimi ve 

Spor 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 

Sporcularda sosyal medya 
bağımlılığı, zihinsel dayanıklılık ve 
umutsuzluk konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

20 
Spor Bilimleri 

Fakültesi 
Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 

Yönetim yaklaşımları, dijital oyun 
kavramı ve görsel motor algı 
düzeyleri konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

21 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Profesör 1 1 

Doçentliğini anesteziyoloji ve 
reanimasyon alanından almış 
olmak. Spinal anestezide 
postdural baş ağrısı ve mekanik 
ventilasyonda yeni metodlar 
konularında çalışmaları olmak. 

22 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Profesör 1 1 

Doçentliğini çocuk sağlığı ve 
hastalıkları alanından almış 
olmak. Çocuklarda febril 
konvülsiyon, menenjit ve böbrek 
hastalıkları alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

23 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 1 

Doçentliğini farmakoloji 
(Toksikoloji) alanından almış 
olmak. Kanser tedavilerinde nano 
bazlı ilaç geliştirme, ilaç 
taşınması, ilaç etken maddesi 
keşfi ve toksikolojileri konularında 
çalışmaları olmak. 

24 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Anatomi 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 1 
Kraniofasial bölgede oransal 
antropometrik ve SEM ile yapılmış 
çalışmaları olmak. 

25 
Ziraat 

Fakültesi 
Bitki Koruma Entomoloji 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 
Zararlı böceklerde genetik çeşitlilik 
alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 

 5878/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Rödövans ve Ruhsat

Devri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

–– İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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