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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden:

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Teknoloji

ve Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Teknoloji ve Araş-

tırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (MARGEM): Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma-

Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına uygun laboratuvar ola-

naklarını sağlamak.
b) Laboratuvarın, sanayinin ihtiyacına cevap verebilmesi için gerekli araştırmaları yap-

mak ve bunları sanayiye tanıtmak.
c) Kamu kurumları ve özel kuruluşların ileri teknolojilerde araştırma, ürün geliştirme

ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılamak.
ç) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvarlardaki cihazların günün koşul-

larına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.
d) Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek.
e) Merkezin altyapı ve teknik eleman ihtiyacının karşılanması ve sürdürülmesi ile ilgili

çalışmalar yapmak.
f) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.
Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri için gerekli test

ve ölçümleri yapmak.
b) İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özen-

dirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yap-
mak.

c) Merkezin yurt içi ve yurt dışı kalite yönetim sistemleri ile akreditasyon çalışmalarını
yürütmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kalite yönetim sistemleri sertifikaları vermek
için gerekli çalışmaları yürütmek.

d) Kamu kurumları ve özel kuruluşlara danışmanlık, test ve ölçüm hizmeti vermek
üzere gerekli birimlerle koordinasyonu sağlamak.

e) Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.
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Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en fazla üç Müdür yardımcısı görevlen-

dirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdüre yardımcı olmak ve laboratuvarlar arası koordinasyonu

sağlamak ile görevlidir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine Müdür yardım-

cılarından ya da Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla

sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının

görevleri de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurula başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını

sağlamak.

d) Merkezin ayni, mali ve teknik ihtiyaçlarını Yönetim Kurulu ile planlayarak gerek-

çeleriyle birlikte Rektörlüğe rapor etmek.

e) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyaçlarını planlamak, gerekçeleriyle

birlikte Rektörlüğe rapor etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Yönetim Ku-

rulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu

üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Görev

süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine

toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde

çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Merkezle ilgili mevzuat taslaklarını hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.

c) Müdür tarafından Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanan bütçe önerisini incelemek

ve onaylamak.

ç) Merkezin, profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine bildir-

mek.

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

saptamak ve protokollerini hazırlamak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 12- (1) Merkez çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdü-

rün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında Merkez birimleri

kurulabilir. Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 20/5/2011 tarihli ve 27939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mus-

tafa Kemal Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma–Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/12/2012 tarihli ve 28486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazios-

manpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “To-

kat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 21 inci maddelerinde yer alan

‘‘Gaziosmanpaşa’’ ibareleri ‘‘Tokat Gaziosmanpaşa’’ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde yürü-

tülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve
öğretimi düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde yürütülen li-

sansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim ve öğretim,
araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde bi-

limsel eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı uygulanan programı,
ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri

çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı ta-
rafından önerilen ve Enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

d) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını yürütmek üzere, Enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş
kişiden oluşan komiteyi,

e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

f) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavını,
g) Enstitü: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde Li-
sansüstü Eğitim Enstitüsü için belirlenen anabilim/anasanat dallarını,

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

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
i) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,
j) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel bir çalışmayı yansıtan dokümanı,
k) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
l) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 5- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütü-

lebilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, ilgili yüksek lisans programının
başvuru koşullarını yerine getirmiş olmak şartıyla öğrencinin başvurusu, Enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Tezli ve tezsiz
yüksek lisans programları arasında geçişler ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirle-
nir.

Başvuru ve kabul
MADDE 6- (1) Üniversitede yürütülecek yüksek lisans programlarının adları, öğrenci

kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar,
Enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının önerisi, Enstitü yönetim kurulunun kararı ve Sena-
tonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru ve kabulde aşağıdaki hususlar dikkate
alınır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları veya bu diploma yurt dışından alınmış ise YÖK
tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması gerekir.

b) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan tü-
ründe en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Ancak konservatuvar programları ile güzel sanatlar
fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki
anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş
hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının
yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu durumda bulunan aday-
ların değerlendirme işlemleri için; mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya
uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belir-
lenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya
doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen pu-
an, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

c) Adaylar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile belirlenen en az üç en fazla beş kişilik jüri tarafından, güzel sanatlar ve ye-
tenek gerektiren alanlarda yazılı/sözlü/yetenek sınavı/portfolyo incelemesine; diğer alanlarda
ise Enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının önerisi, Enstitü yönetim kurulunun onayı ile ya-
zılı ve/veya sözlü sınavdan oluşan Bilim Sınavına tabi tutulabilirler.

ç) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının önerisi, Enstitü yönetim kurulunun onayı
ile yabancı dil puanı, öğrenci alımında bir ön koşul olarak kullanılabilir.

d) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diploma-
sına sahip olmaları veya bu diploma yurt dışından alınmış ise YÖK tarafından denkliğinin
kabul edilmiş olması gerekir. 

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

f) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı, mezuniyet not ortala-
ması, yabancı dil puanı ve bilim sınavının (yazılı ve/veya sözlü) katkı oranları ve değerlendirme
usulü Enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenir. 

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 7- (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini

kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazanmasını
sağlar.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                             13 Haziran 2022 – Sayı : 31865



(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, Bilimsel
Araştırma ve Yayın Etiği zorunlu dersi dâhil en az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan
dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS
kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca danışmanın ve Enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden de en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri yüksek lisans ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılmaz.
(5) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebi-

lir.
Süre
MADDE 8- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, azami süre altı yarıyıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde gerekli başarı koşullarını yerine getireme-
yen, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen
öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler için ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulunun onayı ile üç yarıyılda
bu süreç tamamlanabilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 9- (1) Tezli yüksek lisans programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve tezin yürütülmesinde danışmanlık yapacak Üniver-
site kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Öğ-
renci danışmanıyla birlikte belirleyeceği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.

(3) Danışman değişikliği ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
yönetim kurulu onayı ile gerçekleşir. Gerektiğinde Enstitü yönetim kurulu onayı ile danışman
değişikliği yapılabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 10- (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savu-
nur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin in-
tihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir in-
tihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü yönetim kuruluna
gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en
az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç
kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
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(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla
Enstitüye gönderir.

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

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

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla,
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Varsa eksiklerin (ders kredi yükü, proje yazımı
ve benzeri) giderilmesi için 1 yarıyıl süre verilir.

Diploma
MADDE 11- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuni-

yet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş kopyasını,
tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim
kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen
öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yarar-
lanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 12- (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi ka-

zandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

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

(4) Senatonun belirlediği esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda ye-
terlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
(6) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler Senato tarafından belirlenmiş olan

asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu
durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
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Süre
MADDE 13- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başla-
mak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok
üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 14- (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktoralı bir öğretim
görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma
MADDE 15- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabi-

lim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 16- (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en
az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42
kredilik on dört ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması
olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının kararı ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-
renciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders,
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

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

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

Başvuru ve kabul
MADDE 17- (1) Üniversitede yürütülecek doktora programlarının adları, öğrenci kon-

tenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar, Ens-
titü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senato-
nun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 60 puana sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta
uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık
mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların de-
ğerlendirme işlemleri için;
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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) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde 60 puana sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olan-
ların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu ile yüksek
lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu de-
ğerlendirmeye 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) ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla katkı oranı Senato tarafından be-
lirlenir. Yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve
Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir.

(5) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci
kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı
istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

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

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-
necek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal
puan türünde 60 puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans
diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in
sayısal puan türünde 60 puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik
tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. 

Süre
MADDE 18- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesiyle 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.
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(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Senato ta-
rafından belirlenen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği ke-
silir.

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

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

Tez danışmanı atanması
MADDE 19- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda 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 danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından se-
çilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Senato ta-
rafından belirlenen ilkeler çerçevesinde Enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yüksek-
öğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp
ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez
yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci
tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabi-
lir.

Yeterlik sınavı
MADDE 20- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi
ile kabul edilenler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorunda-
dır.

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından öne-
rilen ve Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi ta-
rafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışındaki
yükseköğretim kurumlarından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Da-
nışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın
oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde düzenlenir. Yazılı sınavlarda
öğrenciye doktora yapacağı bilim dalıyla ilgili sorular sorulur. Yazılı sınavda başarılı olmak
için öğrencinin 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci
sözlü sınava alınır. Sınav jürisi öğrencinin sözlü sınavındaki başarı durumunu da değerlendi-
rerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla
bildirilir.
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(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.

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

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. İlgili yüksek lisans programına
ders ve diğer yükümlülüklerle ilgili intibakı, anabilim/anasanat dalının teklifi, Enstitü yönetim
kurulunun kararı ile kesinleşir.

Tez izleme komitesi
MADDE 21- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi biri öğrencinin danışmanı, biri öğrencinin kayıtlı olduğu ana-
bilim dalı içinden ve biri de Enstitünün diğer anabilim/anasanat dallarından ya da gerek du-
yulması halinde başka yükseköğretim kurumlarının ilgili anabilim/bilim ya da anasanat/sanat
dalları öğretim üyelerinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının
olduğu durumlarda ikinci tez danışmanı da dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonra, Enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 22- (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 önerisiyle ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

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

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

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

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 23- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tara-

fından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.
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(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ra-
porunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü yönetim kuruluna gönde-
rilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olmak üzere
danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
Enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim
üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile
ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli dü-
zeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan
tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 24- (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin nüshalarını danışmanına

teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşüyle tezin nüshalarını Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gön-
derir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim
eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.
Enstitü yönetim kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesi-
lir.

(3) Doktora diploması üzerinde Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-
zalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir. 

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Baş-
kanlığına gönderilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 25- (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.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla
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 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 26- (1) Üniversitede yürütülecek sanatta yeterlik programlarının adları, öğ-

renci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer ko-
şullar, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının teklifi, Enstitü yönetim kurulunun kararı ve
Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların;
a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları veya bu diplomalar

yurt dışından alınmış ise YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması,
b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların, yüzlük sistemde en az

85 veya muadili mezuniyet not ortalaması, tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuracak olan-
ların ise yüzlük sistemde en az 75 veya muadili tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalaması
koşulunu taşıyor olmaları,

c) Lisans diplomasıyla başvuracak adayların, ALES’ten başvurduğu programın puan
türünden en az 80 puan, tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuracak adayların ise ALES’in
sözel kısmından en az 55 puan almış olmaları,

gerekir.
(3) Güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar ve diğer fakültelerin eşdeğer programla-

rından mezun olan öğrencilerin kabulünde, ALES puanı aranmaz.
(4) Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına ka-

bulünde ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile sözlü/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi
sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların
sağlaması gereken referans mektubu, sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon,
uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(5) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından 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. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek
sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğ-
retim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi
hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

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

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

(6) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde değerlendirme esasları şunlardır:
a) Başvuran adaylardan bilimsel değerlendirme ve/veya sözlü sınavına alınacakların

sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır.
b) Adayların ALES puanlarının %50’si, yüksek lisans diploma notunun veya lisans dip-

lomasıyla başvuranlar için lisans diploma notunun %25’i ve yabancı dil sınavından aldıkları
puanların %25’inin toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar, en yüksek pu-
andan başlayarak aşağıya doğru sıralanır. Ancak güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar ve
diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olan öğrencilerin kabulünde lisans diploma
notunun %50’si ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %50’sinin toplamı ile bulunacak
puanlar, kontenjanın iki katına kadar, en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır.

c) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında ALES puanının %50’si, yüksek lisans
derecesiyle başvuranların yüksek lisans mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle başvuran-
ların lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u, yazılı olarak yapılacak bi-
limsel değerlendirme ve/veya sözlü sınavının %20’si alınır. Yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme ve/veya sözlü sınavından 50 puandan az alan aday başarısız sayılır. Bu şekilde
hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru
sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

ç) ALES puanı aranmaması durumunda, yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek
lisans mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet notunun
%25’i, yabancı dil puanının %25’i, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya söz-
lü sınavının %50’si alınır. Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya sözlü sına-
vından 50 puandan az alan aday başarısız sayılır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın en
az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhi-
linde öğrenciliğe kabul edilir.

d) Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya sözlü sınavına girmeyen aday
değerlendirmeye alınmaz.

Süre
MADDE 27- (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
Senato tarafından belirlenen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile
ilişiği kesilir.

(3) 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 yarıyıl so-
nuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile 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.
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Danışman atanması
MADDE 28- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık

yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışmanı ve danışman ile öğrencinin bir-
likte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını
Enstitüye önerir. Bu öneri Enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman, en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar atanır. 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, doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri ile dokto-
ra/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 29- (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından belirlenen 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 görüşüyle birlikte tezi Enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal kontrol programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle 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 anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hak-
kı olup olmadığı hususunda Enstitü yönetim 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.

(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, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi veya 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 öğren-
cinin Enstitüyle ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş
olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı ola-
mayanlar için talepleri halinde 27 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.
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Sanatta yeterlik diploması
MADDE 30- (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
teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Ensti-
tüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması al-
maya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile
ilişiği kesilir.

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 31- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri üniversite
dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı aday-
ları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Doktorada öğrenci, bilimsel hazırlığı
tamamlamadan doktora programından ders alamaz. Ancak yüksek lisans programlarında, bi-
limsel hazırlık programındaki bir öğrenci, dönemlik kredisi uygunsa bilimsel hazırlık dersle-
rinin yanı sıra Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu
onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. 

(3) Lisans programlarından alınacak dersler için bilimsel hazırlık programı ile ilgili de-
vam, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hu-
suslarda 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, lisansüstü program-
lardan alınacak dersler içinse bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

(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.

(5) Bilimsel hazırlık programlarına ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 32- (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. Lisansüstü
derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin mua-
fiyet işlemleri kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir. 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 33- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her yarıyıl sonunda bir son-

raki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını Enstitüye bildirir. Kon-
tenjanlar, Enstitü yönetim kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.
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(2) Yatay geçiş kontenjanları ve başvuru takvimi, Enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi, Enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük
tarafından ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuru koşulları
şunlardır:

a) Enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kuru-
munun eşdeğer enstitüsüne bağlı bir lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en az bir
yarıyılı tamamlamış ve alınan tüm dersleri başarmış öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş
için başvurabilir.

b) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, başvurduğu programın asgari giriş koşul-
larını sağlaması, programa en son dönemde son sırada kabul edilen en düşük başarı puanlı öğ-
rencinin başarı puanına eşit ya da daha yüksek bir puana sahip olması gerekir.

c) Genel not ortalamasının 100 puan üzerinden yüksek lisans için en az 75 puan ve dok-
tora/sanatta yeterlik için en az 85 puan veya muadili olması gerekir.

ç) Tezli lisansüstü programlara yatay geçişlerde tez dönemine başlamamış olmak gere-
kir.

(4) Adaylar, yatay geçişle ilgili müracaatlarını, yatay geçiş başvuru takviminde belirtilen
tarih aralığında yaparlar.

(5) Enstitü, kabul edilecek adayları, yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik başarı
notlarını, aldıkları lisansüstü ders sayılarını ve kredilerini değerlendirerek sıralar.

(6) Yatay geçiş başvurusu, Enstitü anabilim/anasanat dalının olumlu ve gerekçeli gö-
rüşü, Enstitü yönetim kurulu kararı ile karara bağlanır.

(7) Ders intibaklarına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 34- (1) Senato tarafından belirlenen takvim ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler. Kesin kayıt hakkını ka-
zanmış adayların kayıtlarının yapılabilmesi için adayın başka bir üniversitede açılmış lisansüstü
programlarda kayıtlı olmaması gerekir. 

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başında
akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Öğrenciler her yarıyıl için
akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Enstitü kurulunca açılan dersler arasından danışmanı
ile birlikte seçim yaparlar. Katkı payı yükümlülüğü olanlar, ilgili döneme ait katkı payını öde-
dikten sonra ders seçim işlemlerini yaparlar. Bu işlemler tamamlanmadan öğrencinin kaydı ye-
nilenmiş sayılmaz.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 35- (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, li-

sansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları asgari muhtevaya
uymak şartı ile Enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerileri üzerine Enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı dip-
loma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi
aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS
kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
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b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak belirlenen AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarda, zorunlu dersler öğrencinin alması gereken toplam kredi
miktarının yarısını aşamaz. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık
verilir.

(5) Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersinin lisansüstü eğitim sırasında alınması zo-
runludur.

(6) Yatay geçişler hariç öğrencinin Enstitüye asıl öğrenci olarak kaydolmadan önce,
herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından alıp başardığı dersler, da-
nışmanın görüşü ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü yönetim kurulunun
kararıyla kayıtlı olduğu programa aktarılabilir. Ancak aktarılacak derslerin toplamı, katıldığı
programdaki kredi toplamının yarısını geçemez.

(7) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(8) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi danışman atanıncaya kadar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koor-
dinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(9) Senato tarafından, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam ede-
bilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(10) 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 edi-
lerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı
soru sorulmasına 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 il-
keler YÖK tarafından belirlenir.

(11) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve seminerlerin en az
%70’ine, uygulamalı ders ve uygulamaların ise %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şar-
tını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar alı-
nan dersler için devam şartı aranır.

(12) Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda yeniden
kayıt yaptırır. Öğrenci, seçmeli dersten başarısız olursa danışmanın görüşü ve Anabilim Dalının
teklifi ile başarısız olunan dersin yerine başka bir ders alabilir. 

(13) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, bir yarıyıl içerisinde
en fazla on beş kredilik ders alınabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında bir yarıyıl içerisinde
en fazla yirmi bir kredilik ders alınabilir.

(14) Sınav sonuçları, ders sorumlusu tarafından, sınav tarihlerinin bitiminden itibaren
en geç on gün içinde Üniversite bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. 

(15) Öğrencinin sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazda bulunması halinde, söz
konusu itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Enstitünün
öğrenci işleri birimine yapılır. Enstitü müdürü, öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komis-
yon kurar. Komisyon, sınav kâğıtlarını inceleyerek herhangi bir maddi hata bulunup bulunma-
dığını araştırır ve kesin kararını verir. Verilen karar, on beş gün içinde öğrenciye bildirilir.
Maddi hata dışındaki itirazlara ilişkin hususlar ise Senato tarafından belirlenir.

(16) Bir yarıyılın not ortalaması, o yarıyılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı not or-
talamaları toplamının toplam kredi sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama,
virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü prog-
rama kabul edildiği tarihten itibaren almış ve/veya intibakının yapılmış olduğu derslerin tümü
dikkate alınarak hesaplanır.
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(17) Danışman, tez konusunun Enstitü yönetim kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl ba-
şından itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari yük
ve görevlerine ek olarak, yasal süresi dâhilinde kayıtlı olan öğrenciler için uzmanlık alan dersi
açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine
ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(18) Lisansüstü programlarda başarı notu, 100 puan üzerinden en az 70’tir.
(19) Aynı anabilim/anasanat dalında aynı isim ve içerikle birden fazla ders açılamaz. 
Diğer hükümler
MADDE 36- (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi, Enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü
alınarak YÖK kararı ile de belirlenebilir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato
tarafından belirlenir.

(3) Üniversite, öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adlarını, başvurma ko-
şullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan
her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(4) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not
ortalamaları 100’lük sisteme göre yapılır. 100’lük sistemde olmayan transkriptler için YÖK’ün
dönüşüm tablosu esas alınır. 

(5) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü
programları Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdüremez.

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

(7) Tezler, programın öğrenim dili göz önüne alınarak yazılır. Ancak Türkçe program-
larda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin tez yazımı; öğrenci ile danışmanın talebi,
Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve Enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi
halinde, geniş Türkçe özet eklenmesi şartıyla Türkçe dışında YÖK tarafından kabul edilen ya-
bancı dillerde de yazılabilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 37- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hüküm-
leri ile YÖK, Senato ve Enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38- (1) 19/6/2017 tarihli ve 30101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi-

osmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 36 ncı maddenin altıncı fıkrası uy-
gulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan ve-
ya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük
MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Yozgat Bozok Üniversitesinden:
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

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

Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim

Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kap-
sar.

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) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim

döneminde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri belirten takvimi,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim dalı/anasanat dalı: Enstitüde lisansüstü eğitim ve öğretim programı bulunan

akademik birimleri,
d) Anabilim dalı/anasanat dalı başkanı: Enstitüde eğitim ve öğretim programı bulunan

anabilim/anasanat dalının başkanını,
e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Tek bilim dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında

anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında ilgili bölümdeki tüm öğretim üyelerinden,
birden fazla bilim dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise anabilim/anasanat dalı başkanı
ve bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu, disiplinler arası yürütülen programlarda ise bu
programlarda görev alan öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

f) Bilimsel değerlendirme sınavı: Lisansüstü programlara girişte ilgili anabilim dalı ta-
rafından yapılan mülakat ve/veya yazılı sınavı,

g) Bilimsel hazırlık programı: Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğ-
rencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora
programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edil-
dikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans
veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla en çok bir takvim yılı
süren tamamlama eğitim programını,

ğ) Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programı: Lisans mezunlarına tezli yüksek lisans
yapmadan doğrudan doktora programına başlamalarına olanak sağlayan doktora/sanatta yeter-
lik programını,

h) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye, ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında
rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ı) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından atanan ve öğretim üyelerinden oluşan komiteyi,
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i) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma veya inceleme raporu biçiminde sunulmuş şekli-
ni,

j) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
k) Enstitü: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan Lisans-

üstü Eğitim Enstitüsünü,
l) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve

Enstitüyü oluşturan Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
m) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile Ens-

titü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
n) GMAT (Graduate Management Admission Test): Doktora ve sanatta yeterlik prog-

ramlarına başvurularda, Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eş değer sayılan ve ulus-
lararası düzeyde kabul gören sınavı,

o) GRE (Graduate Record Examinations): Doktora ve sanatta yeterlik programlarına
başvurularda, Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eş değer sayılan ve uluslararası dü-
zeyde kabul gören sınavı,

ö) Havuz: İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen öğrenci-
lerin toplandığı grubu,

p) IELTS: The International English Language Testing System sınavını,
r) İkinci danışman: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği

durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan Üniversite içinden veya dışından en az
doktora derecesine sahip kişiyi,

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

ş) Müdür: Enstitü Müdürünü,
t) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere Enstitüde kayıtlı öğrenciyi,
u) Özel öğrenci: Yurt içinde veya yurt dışında YÖK tarafından tanınan bir yükseköğre-

tim kurumunda yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programında kayıtlı olup, kayıtları kendi
üniversitelerinde kalmak koşuluyla Üniversitede belirli şartlarla sınırlı sayıda ders almalarına
izin verilen öğrenciyi,

ü) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
v) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,
y) Rektörlük: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünü,
z) Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,
aa) Temel tıp puanı: TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen stan-

dart puanın 0,7 ve Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen puanın 0,3 ile çarpılarak toplan-
ması ile elde edilen puanı,

bb) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak
hazırlanan bilimsel ve/veya sanatsal bir çalışmayı,

cc) Tez izleme komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini incelemek,
değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen komite-
yi,

çç) TOEFL: Uluslararası Test of English as a Foreign Language Sınavını,
dd) TÖMER: Üniversitenin Türkçe ve yabancı dil öğretimi uygulama ve araştırma mer-

kezlerini,
ee) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
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ff) Uzmanlık alan dersi: Öğretim üyesinin danışmanlığını yaptığı öğrencileri teze yön-
lendirme ve tez konusunda uzmanlaştırma amacıyla açılan ve danışmanlığı müddetince süren
dersi,

gg) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,
ğğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Yozgat Bozok Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
hh) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az

14 haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Enstitü
Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

ıı) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ii) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
jj) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesi, 

Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı

Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi
MADDE 5- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütü-

lebilir. 
(2) YÖK kararı üzerine Enstitü bünyesinde; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı me-

kânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim
faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü tezli ve tezsiz yüksek lisans uzaktan öğretim prog-
ramları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yo-
luyla verilecek dersler ve AKTS kredisi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavla-
rının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile
uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK’ün ve Üniversitenin ilgili yönergelerine göre be-
lirlenir. 

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora/sanatta yeterlik programları Enstitünün ana-
bilim/anasanat dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Programların açılması veya değişiklik
önerileri, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılır. Bir enstitü anabi-
lim/anasanat dalında o anabilim/anasanat dalından değişik ad taşıyan lisansüstü program da
aynı yöntemle açılabilir.

(4) Enstitüde, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile lisansüstü
eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan,
disiplinlerarası bir anabilim/anasanat dalı kurulabilir. Bu tür disiplinlerarası anabilim/anasanat
dalının başkanı, ilgili dekan görüşü alınarak, Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır.
Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaların ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

(5) Senatonun önerisi ve YÖK kararıyla, Enstitüde lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak
üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlar YÖK tarafından
belirlenen esaslara göre yürütülür.

(6) Yabancı dilde lisansüstü programlar YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde; ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve
YÖK’ün kararıyla açılabilir.
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(7) Lisansüstü öğrenci alan programlara müracaat eden adayların mülakat ve/veya yazılı
sınavları ve başarı puanlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üze-
rine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç, en çok yedi üyeden oluşan jürilerce
yapılır. Alınan puanlar hesaplanarak sıralama yapılır ve ilan edilen kontenjana göre öğrenci
alımı gerçekleştirilir. Puan eşitliği durumunda sırasıyla ALES puanı ve yabancı dil puanına sı-
ralamada öncelik verilir. Mülakat/bilim sınavı yapılan anabilim/anasanat dallarında bu sınava
girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 6- (1) Lisansüstü programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanlarına, başvuru

şartları ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun önerisiyle Senato ta-
rafından karar verilir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adları, başvuru koşulları, başvu-
ruları değerlendirme esasları, başvuru tarihleri, istenilen belgeler ve diğer hususlar verilecek
ilanla duyurulur. 

(3) Yurt dışından başvuru yapacak adayların başvuru şartları, kabulleri ve başvuruların
değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Genel esaslar
MADDE 7- (1) Lisansüstü programlarının amaçları şunlardır: 
a) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mev-

cut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
b) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak

bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.

c) Doktora/sanatta yeterlik programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel
problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Lisansüstü programlar; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta ye-
terlik programları ve bütünleşik doktora programları şeklinde düzenlenebilir. 

Öğretim dili
MADDE 8- (1) Enstitüde öğretim ve yazım dili Türkçedir. Ancak Enstitü anabilim/ana-

sanat dalı kurulunun kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun
önerisi ve Senatonun onayı ile farklı bir dil öğretim ve yazım dili olarak kullanılabilir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 9- (1) Lisansüstü programlara kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü tarafından duyurulur.
(2) Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak Enstitü ta-

rafından yapılır. İlanda belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kesin kayıt
haklarını kaybederler. Kesin kayıt için gerekli belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz.
Kayıtlarda istenen belgelerin aslı, e-Devlet üzerinden alınacak belge örneği, noter onaylı veya
belgenin verildiği kurum/kuruluş tarafından hazırlanan onaylı örneği kabul edilir. Kesin kayıt
işlemlerine esas belgelerde, eksikliğin giderilmemesi durumunda veya tahribat/tahrifat bulu-
nanların kesin kaydı yapılmış olsa bile kaydı iptal edilir.
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(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10- (1) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen

ancak lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta
yeterlik programından farklı alanlarda almış olan öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla
bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak zorunlu dersler; lisans ve/veya yüksek lisans düzeyin-
deki derslerden, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla belirlenir. Bu dersler, ilgili lisansüstü
programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortala-
masına dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin
yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
ile lisansüstü programa yönelik en fazla 2 ders alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programını tamamlamak için alınması gereken lisans ve/veya yük-
sek lisans derslerinin sayısı en az üç, en çok sekiz ders olmalıdır. Bilimsel hazırlık dersleri,
ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli olan derslerden oluşamaz. 

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin lisans programında olması durumun-
da, bu dersler ile ilgili devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve
ders tekrarı gibi esaslar, alınan derslerin lisans programında olması durumunda, 10/5/2021 ta-
rihli ve 31480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre; lisansüstü programında olması duru-
munda ise bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir. Yüksek lisans öğrencisinin bilimsel
hazırlık programında başarılı sayılabilmesi için bu program kapsamında lisans ve lisansüstü
düzeyde aldığı her dersten en az CB harf notu alması; doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise
her dersten en az BC harf notu alması gerekir. 

(5) 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 Enstitü ve Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek
lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez. 

Özel öğrenci kabulü
MADDE 11- (1) Özel öğrenciler, yurt içindeki bir yükseköğretim kurumunda yüksek

lisans, doktora ve sanatta yeterlik programında kayıtlı olup, kayıtları kendi üniversitelerinde
kalmak koşuluyla Üniversitede belirli şartlarla sınırlı sayıda ders almalarına izin verilen öğ-
rencilerdir.

(2) Bir yüksek lisans, doktora/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. Lisansüstü derslere kabul edilen
öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı
olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. 

(3) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitiminde
verilen kredili derslerin veya bu derslerin karşılığı olan AKTS kredisi ders yükünün %50’sini
geçemez.
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Yurt dışı öğrenci kabulü
MADDE 12- (1) Yurt dışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıtları ile ilgili usul ve esas-

lar Senato tarafından belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 13- (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları

şunlardır:
a) Üniversite içindeki başka bir Enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programında (bilimsel hazırlıkta geçirdiği süreler hariç) en
az bir yarıyılı başarılı olarak tamamlamış olması gerekir.

b) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim ve öğretim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanınan
yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır.

c) Yatay geçiş ders ve/veya tez aşamasında da yapılır. Tez aşamasında yatay geçiş yapan
öğrencilerin, geldiği enstitüdeki tezine devam etmek istemesi halinde önceki danışmanından
tez üzerindeki bütün haklarından feragat ettiğine dair bir yazı almaları koşuluyla ilgili anabi-
lim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile kesinleşir. Aksi durumda öğrenciden yeni bir tez önerisi hazırlaması istenir.

ç) Öğrenci öğrenim gördüğü lisansüstü programdan başka bir lisansüstü programa an-
cak bir kez yatay geçiş yapabilir.

d) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş yapılamaz.
e) Farklı tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilebilir.
f) Üniversitenin araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrosunda bulunup, halen

başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim gören öğrencilere, Enstitü bünyesindeki
anabilim dallarına talep etmeleri halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile herhangi bir
şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı verilir.

g) Yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencilerin yüksek
lisans genel not ortalamasının dört üzerinden en az 2,70 ve doktora programları için ise dok-
tora/sanatta yeterlik programında genel not ortalamasının dört üzerinden en az 2,95 üstünde
olması gerekir. Öğrencinin genel not ortalamasının 100’lük sisteme göre olması durumunda
notun YÖK not dönüşüm tablosu esas alınarak dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanarak de-
ğerlendirilir.

ğ) Yatay geçiş için başvuru yapan öğrenciler, genel not ortalamaları dikkate alınarak
ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından değerlendirilip sıralanır, eşitlik durumunda sı-
rasıyla ALES puanına ve yabancı dil puanına sıralamada öncelik verilir. Yatay geçiş yapmaya
hak kazanan öğrenciler anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile ilan edilerek kesinlik kazanır.

h) Yatay geçişi kesinleşen öğrencinin alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/ana-
sanat dalı kurulu kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile belirlenir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 14- (1) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla be-
lirlenir. Öğrenciler, kayıtlı olduğu lisansüstü programın toplam AKTS kredi miktarının yarısını
geçmemek kaydıyla ilgili anabilim dalının müfredatında yer alan zorunlu dersleri almak ve ba-
şarmak zorundadır. Lisansüstü programlarda zorunlu derslerden en az birinin bilimsel araştırma
teknikleri veya araştırma ve yayın etiği konularını içermesi gerekir.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                             13 Haziran 2022 – Sayı : 31865



(2) Senato tarafından belirlenen lisansüstü derslerden, hangilerinin ilgili yarıyılda açı-
lacağı ve hangi öğretim elemanları tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı kurul kararı,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün
onayı ile kesinleşir.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için da-
nışmanın atandığı tarihten itibaren tez çalışması ve uzmanlık alan dersi açılabilir. Tez çalışması
ve uzmanlık alan dersi her yarıyılda ve yaz tatillerinde devam eder. Tez çalışması ve uzmanlık
alan dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersi ile ilgili işlemler
Senato tarafından çıkarılacak usul ve esaslara göre yapılır. 

(4) Lisansüstü programlarda uzmanlık alan dersi, haftada sekiz saat olmak üzere teorik
olarak açılır.

(5) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi, sadece bi-
rinci danışman tarafından açılır.

(6) Lisansüstü dersler, öncelikle öğretim üyeleri tarafından verilir. Gerekli görüldüğünde
anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversite
içinden doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları da ders sorumlusu olarak
görev alabilir. Zorunlu hallerde Enstitü Yönetim Kurulu önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu
kararı ile Üniversite dışından da misafir öğretim elemanı sıfatıyla ders vermek üzere görev-
lendirme yapılabilir.

(7) Öğrenciler lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başladıkları yılın müfredatına
tabidir.

(8) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir.
Uzmanlık alan dersi, seminer dersi, tez çalışması, doktora/sanatta yeterlilik dersi ve zorunlu
dersler hariç olmak üzere bir öğretim üyesi bir yarıyılda tezsiz, tezli yüksek lisans ve
doktora/sanatta yeterlik programlarında ayrı ayrı olmak üzere en fazla ikişer ders açabilir.

Danışman ataması
MADDE 15- (1) Lisansüstü programlarda her öğrenci için tez danışmanı, öğretim üye-

leri arasından, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Yüksek lisans programları için en
geç birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı atanır. Tez danışmanı atanıncaya kadar danışmanlık ana-
bilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalında görev yapan veya
doktorası ve/veya doçentliği ilgili programın alanından olan öğretim üyeleri arasından atanır.
Öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı disiplinlerarası ise danışman o alanla doğru-
dan ilişkili lisansüstü eğitim programında ders veren öğretim üyeleri arasından atanır.

(3) Tez/sanat çalışması niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, bi-
rinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun kararı ile Üniversite içinden veya dışından en az doktora/sanatta yeterlik de-
recesine sahip ikinci danışman atanabilir. Tez öğrencileri için birinci danışmana tez çalışması
ve uzmanlık alan dersi kapsamında ücret ödenmektedir. Ancak ikinci danışmana bu kapsamda
ücret ödenecek ise birinci danışmanın Enstitüye dönem başında gerekçeli raporla durumu bil-
dirmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ikinci danışmanın ek ders ücret görevlendirmesi
yapılabilir.

(4) Öğrencinin başvurusu ve/veya danışmanının gerekçeli önerisi, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla danışman değişikliği yapı-
labilir. Danışman değişikliği yapılması durumunda, aynı usul ile yeni danışman atanır. Yeni
danışman atanıncaya kadar bu görev anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.
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(5) YÖK üst kurullarında görev alan, üniversiteler arasında yer değiştiren ve emekliye
ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları talep etmeleri halinde süreç tamam-
lanıncaya kadar devam eder.

(6) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü program-
larda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı
dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları için öğretim üyesi
başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek
lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belir-
lenir. Ancak YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite sanayi iş birliği ve Üniversitenin
ihtisas alanı çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar ar-
tırılabilir.

(7) İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen öğrenci/öğren-
cilerinin kaydını yenilemeyen danışmanların danışmanlık görevleri sona erer. Bu öğrenciler
havuzda toplanır ve danışmanlıkları yeni bir danışman atanıncaya kadar anabilim/anasanat dalı
başkanınca yürütülür.

(8) Havuzda bulunan lisansüstü öğrenciler, eğitim-öğretimine devam etmek istemeleri
durumunda kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın anabilim/anasanat dalı başkanlığına dilekçe
ile başvuruda bulunur. Bu öğrencilere ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman ataması yapılır.

(9) Danışmanlık görevini yürütemeyecek düzeyde hastalık veya altı aydan fazla yurt
dışı görevlendirmelerinde bulunan danışmanların yerine anabilim/anasanat dalı kurulunun ka-
rarı, anabilim/anasanat dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yeni bir da-
nışman atanır.

(10) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli olması
halinde, bu süreçte onaylanması gereken belge ve işlemler anabilim/anasanat dalı başkanınca
yürütülür.

(11) Danışman, danışmanı olduğu öğrencinin yazışmalarının ve bilimsel çalışmalarının
usulüne uygun yürütülmesinde Enstitüye karşı sorumludur. Danışmanı, öğrenciyi, öğrenimi
süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli
izlemek, atamayı izleyen dönemden itibaren öğrencinin ders kaydını öğrenci bilgi sisteminde
onaylamak, öğrencinin tez önerisini belirleyerek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yön-
lendirmekle yükümlüdür. Bu hususlara riayet etmeyen danışmanların yerine anabilim/anasanat
dalı başkanının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yeni bir danışman atanır.

(12) Öğrenci ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi olanlar, o öğrencinin danışmanı ola-
maz, sınav jürilerinde ve tez izleme komitesinde görev alamazlar.

Ders alma ve bırakma
MADDE 16- (1) Lisansüstü programlarda; her yarıyıl başında, danışmanın görüşü ve

anabilim/anasanat dalı ilgili müfredatı kapsamında bir yarıyıl için en fazla 45 AKTS olacak
şekilde alacağı dersleri seçip ders kaydı yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders
alma-bırakma günlerinde danışmanın görüşü doğrultusunda ders değişikliği, ders ekleme ve
ders bırakma işlemleri yapabilir.

(2) Yüksek lisans öğrencilerinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir. 

(3) Lisansüstü öğrenciler, danışmanın önerisi ile Enstitüye bağlı diğer anabilim/anasanat
dallarından da ders alabilirler. Ancak bu derslerin sayısı üçü geçemez. 
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(4) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin, danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı ku-
rulu kararı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı
ile lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla alacağı derslerin en fazla üçü, lisans
derslerinden seçilebilir.

(5) Doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri, danışmanın onayı, anabilim/anasanat
dalı kurulu kararı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu-
nun kararı ile lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans ve
aynı anabilim/anasanat dalındaki yüksek lisans programından ders alabilirler. Aynı şekilde yük-
sek lisans öğrencileri de danışmanın onayı, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve
anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisans ve
aynı anabilim/anasanat dalındaki doktora programından ders alabilirler.

(6) Doktora/sanatta yeterlik programlarında alınacak lisans dersleri doktora/sanatta ye-
terlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Öğrencinin talebi, danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden, yüksek lisans öğrencileri en fazla iki, doktora/sanatta yeterlik programına yüksek
lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, doktora/sanatta yeterlik programına li-
sans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders alabilir. Bu dersler öğrencinin trans-
kriptinde gösterilir.

Ders saydırma ve muafiyet
MADDE 17- (1) Bir öğrencinin yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından

almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla öğ-
rencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.

(2) Yatay geçişler hariç, bir lisans/yüksek lisans programını tamamlamada kullanılan
kredili dersler, başka bir yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

(3) Lisansüstü programlarda ders transferi eşdeğer programlar arasında yapılır. Ancak
dersin transfer edilebilmesi için öğrencinin önceden kayıtlı olduğu programdan ilişiğinin ke-
silmiş olması gerekir.

(4) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yatay geçişle gelen öğrencilerden
yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora/sanatta yeterlik programında ye-
terlik sınavında başarılı olanların daha önce aldıkları derslerin saydırılmasında danışmanın gö-
rüşü, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.

(5) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; mua-
fiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 23 üncü maddenin beşinci fıkrasında
belirlenen harf notu veya karşılığı olması gerekir. Lisansüstü programlarda başarılı/başarısız
olarak değerlendirilen ders/dersler için yüksek lisans programları için en az CB, doktora prog-
ramı için en az BC harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı olanlar bu derslerden muaf sa-
yılabilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 18- (1) Lisansüstü öğretimde teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı derslerin

ise %80’ine devam zorunludur. Devamsızlıktan kalan öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl
sonu genel sınavlarına giremez.
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Kayıt yenileme
MADDE 19- (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde be-

lirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Burslu olmadan kendi imkânları ile lisansüstü
programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, normal öğrenim süresini dolduran öğ-
renciler ve özel öğrenci statüsünde olanlar ders kayıtlarının yapılabilmesi için katkı payı/öğre-
nim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını
yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl derslere devam etme hakkını kaybeder ve öğrencilik hakkından
yararlanamaz. Öğrencinin ders kaydını yapmadığı yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. 

Ders tekrarı
MADDE 20- (1) Lisansüstü öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı müfredatında yer

alan zorunlu dersleri almak ve başarmak zorundadır. Dönemlik alınması gereken AKTS, ilgili
müfredata göre seçmeli derslerden tamamlanır. Zorunlu ve seçmeli derslerin tekrarında sadece
devamsızlıktan dolayı başarısız sayılan öğrenciler için devam şartı aranır.

(2) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen dönemde almayan
ya da alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk dönemde almak zorundadırlar. Tekrarlanacak
seçmeli dersler takip eden dönemde açılmazsa bu derslerin yerine müfredat çerçevesinde da-
nışman tarafından uygun bulunan en az aynı AKTS kredisi değerinde başka dersler de alınabi-
lir.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri
bir kez tekrarlayabilir. Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı
en son not geçerlidir. Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden
başarısız olmaları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 21- (1) Öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti 2547 sayılı Kanunun

46 ncı maddesi hükümlerine göre alınır.
(2) Tezli yüksek lisans programlarında dört yarıyılı (normal öğrenim süresini) aşan öğ-

renciler, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise sekiz yarıyılı (normal öğrenim süresini)
aşan öğrenciler öğrenim ücreti/katkı payı öderler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda
ilgili dönem için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen katkı payı/öğrenim ücreti
tekrar ödenir.

Sınavlar
MADDE 22- (1) Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır.
b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl so-

nunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tarafından belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. 

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavında başarısız duruma düşen öğren-
ciler için bütünleme sınavının yapılıp yapılmayacağı Senato tarafından belirlenir. 

ç) Mazeret sınavı: Aşağıda verilen mazeretlerden en az biri sebebiyle ara sınavlara gi-
remeyen lisansüstü öğrencilere Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilir.
Öğrencinin mazereti ile ilgili belge/belgeleri sınav tarihinden itibaren en geç beş gün içinde il-
gili anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunması gerekir. Bu süre içinde mazeretine ilişkin bel-
ge/belgeleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunmayan öğrenciye mazeret sınav hakkı
verilmez. Ayrıca mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı veril-
mez. Mazeret sınav hakkı için geçerli mazeretler şunlardır:

1) Öğrencinin sınava katılmasını engelleyecek bir hastalığı bulunması durumunda alı-
nan sağlık raporu.
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2) Öğrencinin yakınlarından (anne, baba, kardeş, eş, çocuk, dede, nine, amca, dayı,
hala, teyze) birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefat etmesi.

3) Öğrencinin sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğraması ve bu ka-
zanın trafik raporu ile belgelenmesi.

4) Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü, sınava girmesini en-
gelleyecek nitelikte olağanüstü bir olayın (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım) gerçekleşmesi. 

5) Öğrencinin adli veya idari sorgulanma, gözaltına alınma, tutuklanma gibi bir nedenle
sınava girememesi.

6) Öğrencinin ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet, üniversite tanıtım fuarı
ve benzeri nedenlerle Üniversite veya diğer resmî kurumlarca yapılan görevlendirme (görev-
lendirme yazısının ibraz edilmesi şartıyla) nedeni ile sınava girememesi. 

(2) Sınavlar, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü ve/veya uygula-
malı olarak ya da öğrencilere yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar
şeklinde olabilir.

Ders değerlendirme esasları
MADDE 23- (1) Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı

çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavının birlikte değer-
lendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl
sonu sınav puanının da %60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oran-
ların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın
tam sayıya tamamlanır.

(2) Öğrencilere, aldıkları her ders, tez, sergi, proje ve benzeri çalışmaları için bu mad-
denin beşinci fıkrasında belirtilen harf notlarından biri yarıyıl sonu ders notu olarak öğretim
elemanı tarafından verilir.

(3) Seminer, uzmanlık alan ve tez çalışması dersleri ile diğer kredisiz olarak alınan
derslerin değerlendirmesi başarılı ya da başarısız şeklinde yapılır. Kredili derslere devam şartını
yerine getirmeyen öğrenciler devamsız olarak değerlendirilir.

(4) Başarı notu yüksek lisans için en az CB, doktora/sanatta yeterlik için ise en az
BC’dir.

(5) Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken YÖK not dönüşüm tablosu
esas alınır. Ders notu değerlendirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır:
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(6) Yeterlik veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı
olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde sakla-
nan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek
şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru
bankasının oluşturulması, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması
ile soru bankasının ve sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar YÖK tarafından belir-
lenen usul ve esaslara göre yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 24- (1) Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının

ilanından itibaren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak
yapabilir. Bu itiraz ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ders sorumlusuna iletilir.
Ders sorumlusunun değerlendirme sonucu, kendisine itirazın iletildiği tarihten itibaren en geç
beş gün içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili öğrenciye ve Enstitüye
bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programlarına başvuru şartları, değerlendirme ve öğrenci
kabulü

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

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için aşağıdaki şartlar gerekir:
a) Adayların bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yabancı ülkelerdeki yüksek-

öğretim kurumlarından lisans mezunu Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların ise YÖK’ten
alacakları denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Başvurduğu program için istenilen ALES puan türünden en az 55 puan almış ve li-
sans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az 2,00 veya eşdeğer bir puana sahip ol-
maları gerekir.

c) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuarların Enstitüdeki anabilim/anasanat dal-
larına öğrenci kabulünde, tezli yüksek lisans programları için ALES puanı aranmaz.

ç) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde bilimsel değerlendirme sınavı
veya yetenek sınavı/portfolyo incelemesi yapılıp yapılmayacağı her başvuru döneminde Enstitü
anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

d) Bilimsel değerlendirme sınavı veya yetenek sınavı/portfolyo incelemesi yapılarak
başvuruların değerlendirildiği ilgili anabilim dallarında bunları yerine getirmeyen adaylar de-
ğerlendirmeye alınmaz.

e) Adayların yüzlük sistemin dışındaki not sistemlerine göre verilmiş lisans mezuniyet
notunun yüzlük sisteme çevrilmesinde YÖK tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kulla-
nılır.

f) GRE veya GMAT sınavından alınan puanın Senato tarafından belirlenen ALES’e
karşılık eşdeğer puana sahip olması gerekir.

g) Yabancı dilde eğitim yapan (bilim alanı yabancı dil olan programlar dışında) lisans-
üstü programlara başvurabilmek için adayın, öğrenim göreceği yabancı dilde ÖSYM tarafından
düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puana
sahip olması ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavla-
rından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.
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ğ) Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık/Diş Hekimliğinde Uzmanlık/Veteriner He-

kimliğinde Uzmanlık/Eczacılıkta Uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvu-

rularında ALES şartı aranmaz.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, aşağıdaki Tablo 2 esas alınarak

bu fıkrada yer alan açıklamalara göre değerlendirme yapılır. Anabilim dalı Tablo 2’deki de-

ğerlendirmelerin hangisini kullanacağını Enstitüye bildirir.

a) Tablo 2’ye göre hesaplanan puanın toplamda en az 50 puan olması gerekir, ancak

Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi

ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bu puan yükseltilebilir. Küsuratlı notlarda değerlen-

dirme virgülden sonra üç basamak dikkate alınarak yapılır. Hesaplanan puanlarda eşitlik olması

durumunda değerlendirmede sırasıyla; ilgili ALES puanı, lisans mezuniyet notu, bilimsel de-

ğerlendirme sınavı veya yetenek sınavı/portfolyo incelemesi yüksek olan aday sıralamada ön-

celik kazanır.

b) Adaylar değerlendirme puanlarına göre Enstitü tarafından sıralanarak, Enstitü Yö-

netim Kurulu kararıyla kontenjanlar asıl ve üç katına kadar yedek aday belirlenerek ilan edilir.

Bu sıralamaya giremeyen adaylar da başarı puanlamasına göre sıralanarak ilan edilir.
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Genel esaslar
MADDE 26- (1) Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak ko-

şuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden oluşur.
Seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersleri kredisiz olup başarılı veya başarısız ola-
rak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredi-
sinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders, tez çalışması ve uzmanlık
alan dersleri olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman
atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenci seminer dersini, en erken ikinci yarıyılda alır. Anabilim/anasanat dalındaki
yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki tüm öğrenciler kayıtlı oldukları
programdaki seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersinin konusu tez danışmanı tarafından
belirlenir, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bildirilir ve Enstitü tarafından
ilan edilir. Seminer konusu Enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Seminer
dersinde başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar duru-
munda, tez danışmanının uygun görmesi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla seminer ko-
nusu değiştirilebilir.

Süre
MADDE 27- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır. Bu Yönetmelikte belirtilen mezuniyet için gerekli yükümlülüklerin tümünü yerine
getiren öğrenciler en erken üç yarıyılda da mezun olabilirler.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getire-
meyen, CC, CD, DC, DD, FF, YZ harf notu aldığı veya devamsız (DZ) olduğu dersi/dersleri
bulunan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına gir-
meyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 28- (1) Öğrencinin tez önerisi başvurusunda bulunabilmesi için başarılı ol-

duğu (en az 30 AKTS) derslerden sonra takip eden yarıyıldan itibaren tez önerisini verir. Enstitü
tarafından hazırlanan formata uygun olarak öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez
konusu danışman tarafından ilgili anabilim/anasanat dalı kuruluna değerlendirilmek üzere su-
nulur. Anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile uygun görülen tez önerileri anabilim/anasanat
dalı başkanlıkları tarafından Enstitüye bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinlik
kazanır. Süresi içinde tez önerisi Enstitüye bildirilmeyen öğrenciye anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir danışman atanabilir. Süresi
içinde tez önerisi sunmayan öğrencinin ders kayıt hakkı dondurulur. Danışman tarafından ma-
zereti uygun görülen öğrencinin derse kayıt engelinin kaldırılması danışman tarafından ilgili
anabilim dalı kurulunda görüşülmek üzere sunulur, kurulda uygun görülen talep Enstitü Yö-
netim Kurulunda karara bağlanır. Tez önerisi onaylanan öğrenci, danışmanın uygun görmesi
halinde tez aşamasında da ek ders alabilir.

(2) Yüksek lisans tezi için önerilen tez çalışmasının konusu etik kurul onayı gerektiri-
yorsa öğrenci danışmanıyla birlikte etik kuruldan etik onay raporu alır, etik kurul onay raporu
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile birlikte
Enstitüye iletilir. 
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Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 29- (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci; Enstitünün ya-

zım kurallarına uygun olarak hazırlamış olduğu tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Tez savunma sınavına girmek isteyen öğrenci, tez çalışmasını tamamlayarak danış-

manına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile tez çalışmasını ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla hem elektronik ortamda hem de yazılı olarak
Enstitüye gönderilir. Enstitü teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana
ve jüri üyelerine gönderir.

(3) İntihal yazılım programı raporu geçerlilik sınırları Enstitü Yönetim Kurulu tarafın-
dan belirlenir.

(4) Tez savunma sınavına girmesi Enstitü tarafından uygun görülen öğrencinin tez sınav
jüri önerisi ve sınav tarihi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığından talep edilir.

(5) Yüksek lisans tez savunma jürisi öğretim üyelerinin uzmanlık alanları dikkate alı-
narak; en az biri Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil üç veya beş öğretim üyesin-
den oluşur. Jüri üyelerinin üç öğretim üyesinden olması durumunda iki yedek, beş öğretim
üyesi durumunda ise üç yedek üye belirlenir. Her iki durumda da yedek öğretim üyelerinden
biri başka üniversiteden olmak zorundadır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez
danışmanı jüri üyesi olamaz. İkinci tez danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri beş ki-
şiden oluşur.

(6) Yüksek lisans tez sınavı jürisi ve sınav tarihi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kesinleşir.

(7) Jüri üyelerine; tezin bir kopyası, tezin intihal raporu ve jüri üyeliği görevlendirme
yazısı Enstitü Müdürlüğü tarafından ulaştırılır.

(8) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı sınav tarihini, yerini ve saatini en az üç gün ön-
ceden öğretim üyelerinin ve katılımcıların görebileceği bir şekilde anabilim/anasanat dalının
panolarında ve Üniversitenin internet sayfasında ilan eder.

(9) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(10) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün,
en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(11) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tezin savunma
süresi en az bir saat, en fazla iki saattir.

(12) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri izleyicilere kapalı olarak salt
çoğunlukla kabul/ret veya düzeltme kararı verir.

(13) Jüri üyeleri, adayın sunduğu yüksek lisans tezini bilimsel ve biçimsel yönden in-
celer ve hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü jüri başkanına teslim
eder. Aynı gün jüri başkanı sınava ilişkin bütün belgeleri anabilim/anasanat dalı başkanlığına
teslim eder ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı da en geç üç gün içerisinde bu belgeleri Enstitü
Müdürlüğüne gönderir. Video konferans yöntemi ile yapılan sınavlarda ise on gün içinde ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitüye iletilir.

(14) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ve Üniversite ile ilişiği ke-
silir.
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(15) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok üç ay ek süre verilir. Bu
süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Ensti-
tüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Ancak aynı jüri üyelerinin
mazeretleri sebebiyle toplanamaması durumunda jüri üyelerinde değişikliğe gidilebilir. Bu sa-
vunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ve Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(16) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, aynı programın tezsiz yüksek
lisansının olması ve tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri
gereklerini yerine getirmiş olması durumunda tezsiz yüksek lisans diploması kendisine verile-
rek programla ilişkisi sona erdirilir.

(17) Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başa-
rısız olarak değerlendirilir.

(18) Mücbir sebeplerde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak ve kayıt
altına alınmak koşuluyla video konferans yoluyla da yapılabilir. Sınav tutanaklarında video
konferans yoluyla katılan jüri üyeleri belirtilir. Sınavın uygulama yöntemine Enstitü Yönetim
Kurulu karar verir.

Diploma
MADDE 30- (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelikte belirlenen

mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tez savunma sınavını yapan jüri
üyeleri ve tez çalışması proje ile desteklenmiş ise tezi destekleyen birime verilecek olan kop-
yalar hariç, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye tezli yüksek
lisans diploması verilir. Danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun
bulması halinde Enstitü Yönetim Kurulu teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ise Enstitü ve Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi, anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bu-
lunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise mezuniyet tarihi,
tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

Tezsiz yüksek lisans programı başvuru şartları, değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 31- (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi ka-

zandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programları için; ALES puanı aranıp aranmayacağı ve hangi

düzeyde aranacağı, başvuru şartları, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar Enstitü
anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü
Yönetim Kurulunun kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(3) Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının
sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. 

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
(5) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim ile de yürütülebilir. Uzaktan öğretime

ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.
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Genel esaslar
MADDE 32- (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 60 AKTS kredisinden az ol-

mamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi
dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(2) Dönem projesi dersi kredisiz olup YT (Yeterli) veya YZ (Yetersiz) harf notuyla de-
ğerlendirilir. 

(3) Öğrenci, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir. 
Tezli yüksek lisans programına geçiş
MADDE 33- (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler başvuru yapılan ana-

bilim/anasanat dalının tezli yüksek lisans programının koşulunu sağlamak şartıyla ders döne-
mini bitirdikten sonra ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kontenjan dâ-
hilinde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılır. Anabilim/anasanat dalı başkanlığınca gerekli görülmesi durumunda
öğrenciye en fazla iki ders daha aldırılabilir.

Süre
MADDE 34- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıl-
dır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ve
Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 35- (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen nitelikleri taşıyan doktora derecesine
sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Dönem projesi
MADDE 36- (1) Dönem projesi; danışman gözetiminde öğrencinin tezsiz yüksek lisans

programında edindiği bilgilerin etkin olarak kullanılmasını kapsayan bir çalışmadır.
(2) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna

kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Proje konusu Enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci,
dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
bir proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(4) Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi Enstitü tez yazım kuralla-
rına uygun şekilde hazırlayıp kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı başkanlığına, ilgili anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığı da Enstitüye teslim eder.

Diploma
MADDE 37- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

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

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora/sanatta yeterlik/temel tıp programlarına başvuru şartları, değerlendirme
ve öğrenci kabulü

MADDE 38- (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel
problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik/temel tıp programları başvurusuna ilişkin esaslar aşağıda
belirtilmiştir:

a) Adayın bir tezli yüksek lisans diplomasına; yabancı ülkelerdeki tezli yüksek lisans
programını bitirmiş Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların ise YÖK’ten alacakları denklik
belgesine; bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda ise adayların bir li-
sans diplomasına; yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türkiye Cumhuriyeti uyruklu
adayların ise YÖK’ten alacakları denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Yüksek lisans not ortalaması ile doktora programlarına başvurularda mezuniyet not
ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 veya muadili bir puana; bütünleşik doktora/sanatta
yeterlik programlarına başvurularda ise lisans not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya
muadili bir puana sahip olması gerekir.

c) Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların başvurulan program için istenilen
ALES puan türünden en az 55 veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer
puan almış olmaları gerekir. Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda
ise başvurulan program için istenilen ALES puan türünden en az 80 veya YÖK tarafından denkliği
kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

ç) Adayların tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç
en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre
bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

d) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine
sahip sayılır.

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının li-
sans diplomasına ve en az 50 Temel Tıp puanı veya ALES’in sayısal puan türünden en az 55
puana sahip olmaları gerekir. TUS veya ALES, diş hekimliği fakültesi mezunlarının DUS veya
ALES standart puanına sahip olması gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek li-
sans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve
ALES’in sayısal puan türünden en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

f) Temel Tıp puanı; TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart
puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması
ile elde edilir.

g) ALES puanı olmaksızın diş hekimliği fakültesi mezunu olarak doktora programlarına
başvuranların DUS’tan en az 50 puana sahip olmaları gerekir.

ğ) Öngörülen TUS ve DUS puanı, her başvuru döneminde enstitü anabilim/anasanat
dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun
kararı ve Senatonun onayı ile artırılabilir ve ilanda belirtilir.

h) Tezli yüksek lisans sonrası ve temel tıp bilimleri doktora programlarına başvurularda
adayların anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş-
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puana veya ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana
sahip olmaları gerekir. Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda ise aday-
ların en az 65 puana sahip olması gerekir.
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(3) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların anabilim/anasanat dallarına öğ-
renci kabulünde anabilim/anasanat dalı için ALES puanı aranıp aranmayacağı ve taban puanının
ne olacağı her başvuru döneminde ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/ana-
sanat dalı başkanının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı, Senatonun onayı ile kesinleşir
ve ilanda belirtilir.

(4) Doktora/sanatta yeterlik/temel tıp programlarına öğrenci kabulünde, değerlendirme
aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların değerlendirme puanı;
ALES veya eşdeğer puanın %50’si, tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve
yapılacak bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Bü-
tünleşik doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların değerlendirme puanı ise; ALES
veya eşdeğer puanın %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yapılacak bilimsel
değerlendirme sınav notunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Değerlendirme sonucu
60 puanın altında olan veya 60 puan ve üzerinde bir puana sahip olduğu halde bilimsel değer-
lendirme sınav puanı 50 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.

b) Temel tıp bilimleri programlarına başvuran tıp fakültesi mezunları için ALES veya
TUS temel tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya TUS temel tıp puanının
%50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav
sonucunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Değerlendirme sonucu 60 puanın altında
olan veya 60 puan ve üzerinde bir puana sahip olduğu halde bilimsel değerlendirme sınav puanı
50’nin altında olan adaylar başarısız sayılır.

c) Diş hekimliği fakültesi mezunları için ALES veya DUS puanı dikkate alınır. Değer-
lendirmede ALES veya DUS puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının
%20’si ve bilimsel değerlendirme sınav sonucunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. De-
ğerlendirme sonucu 60 puanın altında olan veya 60 puan ve üzerinde bir puana sahip olduğu
halde bilimsel değerlendirme sınav puanı 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılır.

ç) Başarılı olan adaylar, puanları en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kon-
tenjanlar dâhilinde kesin kayıt hakkı kazanır. Değerlendirme puanının eşit olması durumunda
adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES/DUS veya eşdeğer sınav notu veya
temel tıp programları için temel tıp notu, yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve lisans me-
zuniyet not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.

d) Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.
e) Küsuratlı notlarda değerlendirme virgülden sonra üç basamak dikkate alınarak ya-

pılır.
f) Adayların sıralaması değerlendirme puanlarına göre enstitü tarafından sıralanarak

Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenerek ilan edi-
lir.

(5) Adayların yüzlük sistemin dışındaki not sistemlerine göre verilmiş lisans/yüksek li-
sans mezuniyet notunun yüzlük sisteme çevrilmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüşüm
tablosu kullanılır.

(6) Anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul
kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı
ile özel şartlar da belirlenebilir.

Genel esaslar
MADDE 39- (1) Doktora programı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngör-

düğü zorunlu ve seçmeli dersler ile seminer ve uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik ve tez
önerisi ile tez çalışmasından oluşur.
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(2) Doktora programı,
a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam bir eğitim-öğ-

retim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer dersi, uzmanlık alan
dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden
oluşur.

b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de on dört ders, seminer, yeterlik sı-
navı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken on
dört dersin en çok onunu ilk iki yarıyılda alabilirler.

(4) Doktora öğrencisinin yapacağı seminerler ile öğrencinin lisans ve yüksek lisans eği-
timinde başarılı olduğu dersler doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Süre
MADDE 40- (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.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Ens-
titü ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

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

(5) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya CB, CC, CD, DC, DD, FF, YZ harf notu aldığı veya devamsız
(DZ) olduğu dersi/dersleri bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora yeterlik jürisi ve sınavı
MADDE 41- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğren-

cinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarıyla tamamladığı yarıyılı takip eden yarıyıl
içerisinde doktora yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrenci,
izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına alınır. Yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç
yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları her yarıyıl bir kez olmak üzere yılda iki kez yapılır.
(4) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Doktora yeterlik sınav jürisi, komitenin ilgili
anabilim/anasanat dalının önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla onaylanan en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-
pılır.

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                             13 Haziran 2022 – Sayı : 31865



(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı
sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavından bir öğrencinin başarılı sa-
yılabilmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavların her biri için ayrı ayrı yüz üzerinden en az
yetmiş beş puan almış olması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki ba-
şarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla ka-
rar verir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç
gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sı-
navlardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavının, yazılı bölümünden ba-
şarılı bulunan ancak sözlü bölümünden başarısız olmuş öğrenci bir sonraki yarıyılda yeterlik
sınavında sadece sözlü sınava alınır ve bu sınavda başarılı bulunursa yeterlik sınavını geçmiş
sayılır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tez izleme komitesi
MADDE 42- (1) Yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla en geç bir ay içinde tez
izleme komitesi oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz tez izleme komitesi oluşturulmayan öğ-
rencinin danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanlığına aktarılır ve yeni bir danışman ata-
nır.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka Enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın ol-
ması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz.
Tez izleme komite üyelerinin belirlenmesinde, özellikle disiplinlerarası nitelikteki tez çalış-
malarında ilgili disiplinin öğretim üyelerine öncelik verilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde Enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile komite üye-
liklerinde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunma sınavı
MADDE 43- (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunmasına geçerli bir ma-
zereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

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

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-
Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(5) Öğrenci, tez izleme toplantısı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı
bir rapor sunar ve bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur. Bu raporda yapılan ça-
lışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ça-
lışması komite tarafından başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Komite raporu, anabilim
dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.
Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak değer-
lendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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Doktora tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 44- (1) Öğrencinin doktora tez savunmasına girebilmesi için doktora tez ala-

nı/çalışmasından üretilmek şartıyla ilgili yönerge kapsamında belirtilen yayın şartını yerine ge-
tirmelidir.

(2) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;
a) Tezini Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun şekilde yazma,
b) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunma,
c) En az üç tez izleme komitesi raporundan başarılı olma,
şartlarını yerine getirmek zorundadır.
(3) Tez savunma sınavına girmek isteyen öğrenci, tez çalışmasını tamamlayarak danış-

manına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile tez çalışmasını hem
yazılı olarak hem de elektronik ortamda Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. 

(4) İntihal yazılım programı raporu geçerlilik sınırları Enstitü Yönetim Kurulu tarafın-
dan belirlenir.

(5) Tez savunma sınavına girmesi Enstitü tarafından uygun görülen öğrencinin tez sınav
jüri önerisi ve sınav tarihi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığından istenir.

(6) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer
alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir.

(7) Enstitü Müdürlüğü, öğrencinin ciltlenmemiş tezini, intihal raporunu ve jüri üyeliği
görevlendirme yazısını jüri üyelerine ulaştırır. Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği ta-
rihten itibaren en erken yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sı-
navına alır.

(8) Tez savunma sınav tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden öğretim üyelerinin ve
katılımcıların görebileceği bir şekilde anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili panolarda ilan
edilir.

(9) Tez savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez
gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu iz-
leyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(10) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izle-
yen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezle ilgili küçük düzeltmeleri gerektiren bir
durum varsa en geç bir ay içinde tamamlanarak, tez Enstitüye teslim edilir. Tezi başarısız bu-
lunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında detaylı düzeltme kararı
verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca Enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Ancak
aynı jüri üyelerinin mazeretleri sebebiyle toplanamaması durumunda jüri üyelerinde değişikliğe
gidilebilir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans
derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami sü-
resi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz
yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları
kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Diploma
MADDE 45- (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

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

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tez sa-
vunma sınavını yapan jüri üyeleri ve tez çalışması için proje desteği aldı ise ilgili birime veri-
lecek olan kopyalar hariç doktora tezinin ciltlenmiş üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora
diploması almaya hak kazanır. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine geti-
rinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

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

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 46- (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.

(2) Sanatta yeterlik programı; doktora tezi yerine sergi, konser, resital veya proje şek-
linde sanatta yeterlik çalışması yapılabilir. Sanatta yeterlik programı ile ilgili usuller doktora
programı usullerine tabidir.

(3) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 

(4) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az on dört ders, uygulamalar
ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredi-
sinden oluşur. 

(5) Lisansüstü dersler, Enstitü anabilim/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.

Süre
MADDE 47- (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 ve
Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(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 Üniversite ile 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.

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. 

(3) İntihal yazılım programı raporu geçerlilik sınırları Enstitü Yönetim Kurulu tarafın-
dan belirlenir.

(4) 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.

(5) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi ol-
mak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez
danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en erken yedi gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta ye-
terlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç
gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak
reddedilen öğrencinin Üniversite 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
ve Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş
olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı ola-
mayanlar için talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş
olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Mazeretler, İzinler ve Kayıt Dondurmaya İlişkin Esaslar

Mazeretler, izinler ve kayıt dondurma
MADDE 49- (1) Lisansüstü öğrencilerine danışmanın ve anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir yarıyıldan az
olmamak kaydıyla en fazla iki yarıyıl süreyle izin veya kayıt dondurma hakkı verilebilir. İzin
ve kayıt dondurma süreleri öğrenim süresine dâhil edilmez. Bu taleplerinin yarıyılın başlangı-
cından itibaren en geç bir ay içinde yapılması gerekir.

(2) İzin veya kayıt dondurma döneminde öğrenci derslere devam edemez, sınavlara gi-
remez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) İzin veya kayıt dondurma döneminde süresi biten öğrenciler, Enstitüye müracaat
ederek kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam
ederler.

Kayıt silme
MADDE 50- (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerine göre yük-
seköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların ve kendi isteği ile kaydını sildirmek
isteyenlerin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir.

Disiplin işleri
MADDE 51- (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında,

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Tebligat
MADDE 52- (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Enstitü tarafından, Üni-

versite veya Enstitü internet sayfasında yapılan ilan ve duyurular öğrencinin şahsına yapılmış
sayılır.

(2) Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemlerle ilgili her türlü tebligat, Enstitüye bil-
dirdiği adresine yazılı veya e-posta adresine elektronik olarak yapılır. Yanlış veya eksik adres
bildiren veya adres değişikliklerini Enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, adres kayıt sisteminde
yerleşim yeri adresinin tespit edilememesi durumunda, Enstitüde bulunan adresine yapılan teb-
ligat kendilerine yapılmış sayılır ve öğrenci tebligat konusunda hiçbir hak talebinde buluna-
maz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 53- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hüküm-

leri ile Üniversitelerarası Kurul ve Yükseköğretim Kurulu, Senato, Enstitü Yönetim Kurulu,
Enstitü Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 54- (1) 10/10/2021 tarihli ve 31624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yoz-

gat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 55- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET KIRMIZI RENK, KLİMALI, 24 METRE HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE 

ARACI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Belediyeler Birliği ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1 adet kırmızı 

renk, klimalı, 24 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracının, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ford Trucks 2533 DC (6x2), Man TGM 26.320 (6x2), 

Mercedes Benz Actros 26.35L(6x2) ve BMC TGR 2532 (6x2) şasi araçlardan birinin üzerine 

monteli olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR.  

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

Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-TL) 

Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek  şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve KEP dâhil) yazılacaktır. 

4- Teklifler, 01.07.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

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

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

istisna kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: * BSD1YMA4ZZ* 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2022/583946 
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13 Haziran 2022 – Sayı : 31865 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

1 ADET KIRMIZI RENK 18 METRE HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Belediyeler Birliği ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1 adet kırmızı 

renk 18 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracının, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ford Trucks 1833 DC (4x2), Iveco Eurocargo 180 E 32 K, Mercedes 

Benz Actros 1832 ve BMC TGR 1832 şasi araçlardan birinin üzerine monteli olarak, Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın alma Daire 

Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-TL) 

Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve KEP dâhil) yazılacaktır. 

4- Teklifler, 30.06.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

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

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

istisna kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: *BSC1YM3RP2* 

İHALE KAYIT NUMARASI: 583188 

    6714/1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 13 Haziran 2022 – Sayı : 31865 

 

BUHAR KOŞULLANDIRMA İSTASYONU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Buhar Koşullandırma İstasyonu alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/593060 

1-İdarenin  

a) Adresi : 500 Evler Mah. Konya Ereğli Cad. No:2088 

Ereğli/Konya 

b) Telefon ve faks numarası : 332 734 59 30-36, 332 734 59 38 

c) Elektronik posta adresi  : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

 internet adresi (varsa) : - 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnamede belirtilen muhtelif cins ve  

miktarlarda mal alımı  

b) Teslim [yeri/yerleri] : Ereğli Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15.12.2022 

tarihine kadar teslim edilecektir. 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 24/06/2022 – 14:00 

4- İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5- İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dahil 236,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ila bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalayacaklardır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.  

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

11- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir.  

    6773/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Düzce İli Kaynaşlı Belediye Başkanlığından: 

Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, Merkez Mahallesi 

146 Ada 3 Parsel Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’nin kat karşılığı inşaat yapım ihalesidir. Toplam 

20 bağımsız bölümden ibaret 2139,35 m² inşaat yapılacaktır. Kat mülkiyeti kurulmuş vaziyettedir. 

Bilgileri aşağıdaki tablodaki gibidir. 

MAHALLE ADA PARSEL 
PARSEL 

ALANI 

TOPLAM 

KONUT 

SAYISI 

TOPLAM 

İŞYERİ 

SAYISI 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

MUHAMMEN 

BEDEL 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

MERKEZ 

MAH. 
146 3 

520.19 

m² 
17 3 ₺261.600,00 ₺8.719.891,00 23.06.2022 14:00 

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu Merkez 

Mahallesi 146 Ada 3 Parsel Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen 

tarih ve saatte, Düzce İli Kaynaşlı Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, Encümen üyelerince 

teşkil edecek olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarım 

aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 23.06.2022 Perşembe günü, Saat 12.00’ye kadar 

Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Kaynaşlı Belediye 

Başkanlığı adına göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan 

başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir. 

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri ile Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak iş 

için İhale dosya bedeli 500,00- TL (Beş yüz Lira) olup, Kaynaşlı Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı (istekli), yatırmış olduğu dosya bedelinin 

makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır. 

Madde 5- İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki 

tabloda ihalesi yapılacak iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel 

kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, 

% 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği 

gibi, Ziraat Bankası Kaynaşlı Şubesi, (TR 1300 0100 0997 1283 9167 5001) IBAN numaralı 

Belediyemiz hesabına, dekontta ‘Merkez Mahallesi 146 Ada 3 Parsel Kat Karşılığı İnşaat Yapım 

İşi’ diye belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat 

mektubunda ‘Merkez Mahallesi 146 Ada 3 Parsel Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’ diye 

yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır. 

Madde 6- Ödeme Şekli: İdari Şartnamenin 1. ve 4. maddelerindeki usullere göre ilgili 

bağımsız bölümler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri 

yapılacaktır. 
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Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler: 

7.1-)  Tebligat için yasal adres bildirimi, 

7.2-)  Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı), 

7.3-)  İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı), 

7.4-)  Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden 

alınacaktır), 

7.5-)  İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), 

7.6-)  Geçici Teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair 

makbuz(Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunun aslı olacaktır. 

7.7-)  2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale 

dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi 

gerekmektedir. 

7.8-)  İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır), 

7.9-)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece 

görülmüş sureti) 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ya da esnaf ve 

sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu 

gösterir belge. 

7.10-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 

Sirküleri 

7.11-) Muhammen bedelin % 25’inden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli 

olan 3B sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili 

Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar 

müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli 

sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu 

ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir. 

Madde 8- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Merkez 

Mahallesi 146 Ada 3 Parsel Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi ihale İdari Şartnamesi ve Sözleşme 

hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların verdikleri teklifler 60 gün geçerlidir. 

Madde 9- İhale Komisyonunun Serbestliği: İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta 

ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ 

KİRALAMA MODELİ İHALE İLANI 

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karşılığı kiralama 

modeli çerçevesinde uzun süreli kiralama ihalesi yapılacaktır. 

İli GAZİANTEP 

İlçesi ŞAHİNBEY 

Mahallesi TEKSTİLKENT 

Cadde / Sokak - 

Pafta N38C-19D-4A 

Ada No 2289 

Parsel No 23 

Yüzölçümü 2.000,00m² 

Makam Onayı, Tarih 

ve Sayısı 
Vakıflar Meclisi’nin 30.05.2022 tarih ve 254/238 sayılı kararı. 

Tahmin Edilen 

(Muhammen) Bedel 

12.608.805,44TL 

(OnİkiMilyonAltıYüzSekizBinSekizYüzBeşTürkLirasıKırkDörtKuruş)

(Bu bedel Meclis Kararında inşaat süresince (İlk 2 Yıl) belirlenen kira 

bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 

Geçici Teminat 

378.264,16.-TL 

(ÜçYüzYetmişSekizBinİkiYüzAltmışDörtTürkLirasıOnAltıKuruş) 

olup, bu bedel muhammen bedelin %3 'ünü teşkil etmektedir. 

İşin Adı 

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Tekstilkent Mah. 2289 Ada, 23 Parselde 

kayıtlı 2.000,00m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın, 28 Yıl Süreli 

Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi. 

İhale Dökümanlarının 

(Görüleceği / Temin 

Edilebileceği;) Adres 

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İncilipınar Mahallesi, Prof. 

Muammer AKSOY bulvarı, No:8, Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:4 

(Yatırım Servisi) Şehitkamil / GAZİANTEP 

İhale Günü ve Saati 27/06/2022 Pazartesi Günü Saat: 14.00 

İrtibat Tlf- Faks 
0 342 232 44 25 (Dahili:7400)  

e-mail :gaziantep@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin, Vakıflar Meclisinin 30.05.2022 gün 

ve 254/238 sayılı kararına istinaden; 
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1- Sözleşme süresinin 2 yıllık proje ve inşaat süresi dahil toplam 28 (yirmi sekiz) yıl 

olarak belirlenmesi, 

2- İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren başlatılması,  

3- Kira bedellerinin; 

- Yer teslim tarihinden itibaren inşaat süresinin ilk 2 yılı için aylık 4.000,00-TL + ihale 

artış oranı kadar sabit kira bedeli alınması, 

- 3. yılın başından itibaren aylık 25.750,00-TL + ihale artışı + Önceki 2 yılın TÜFE artışı 

yapılmasıyla hesap edilecek kira bedelinin alınması, sonraki yılların kira bedellerinin, sözleşme 

süresi sonuna kadar her yıl yıllık TÜFE oranından arttırılarak ( bir önceki yılın kira bedelinin 

TÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %  Oranı esas alınarak) belirlenmesi, 

4- Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 

teminat vb.   yükümlülüklerin konulmaması, 

5- Taşınmaz üzerine gerekli avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm 

kurum ve kuruluşlardan tesislerin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm izinlerin alınması, ilgili 

kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının 

sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm 

yükümlülüklerin yükleniciye ait olması,   

6- İhale sonrası olası imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz 

raporundaki kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde değişiklik olması, gelir getirici 

inşaat alanlarında veya verilen fonksiyonda artma/değişiklik olması halinde ihalede oluşan kira 

bedellerinden az olmamak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi, 

7- Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın 

başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

8- Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması 

gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin 

yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması 

gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak 

İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık Güvenlik vb.) tedbirlerin 

alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza 

vb.)Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak 

İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, 

Şartlarıyla, ilgili mevzuat kapsamında, "Ticaret” fonksiyonuna uygun olarak kullanılmak 

üzere 28 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılması işidir. 

B) İhaleye iştirak edecek istekliler; 

1- İsteklileri İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış 

zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, 

elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi,  
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b.1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1)  Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin  aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,  

c.2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye  ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Geçici Teminat Mektubu : Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat 

Mektubu veya geçici ve ek teminat bedelinin Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına Vakıf 

Katılım Bankası, Gaziantep Şubesindeki TR66 0021 0000 0010 4802 7000 02 İban numaralı 

İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile 

vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına 

dair geçici teminat makbuzu. 

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 

uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3) 

g) Banka referans mektubu: Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit 

kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka 

referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-

düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) İş Deneyim Belgesi: Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi 

itibarı ile  geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) 

grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' 

veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin 

Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da 

noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 
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İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50’si değerlendirilir. 

h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 

karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 

aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü  yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 

tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 

İnşaat Ruhsat Belgesi, 

h.4) Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği ve Mimarlıktır. Söz konusu 

diplomanın değerlendirilebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerindeki 

tevsik edici belgeler ile birlikte sunulması zorunludur. 

h.5) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası. 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 

inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 

Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 

yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 

yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 

yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. 

maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

ı) Vergi borcu olmadığı dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 

alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 

ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 

dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili 

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı 

veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 

suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye 

genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen 

belgelerin internet üzerinden  doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi 

sunması, 

j) İhalelerden Yasaklılık Durum Formu: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, 

ekli  örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,  
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l) Yer Görme Formu: İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe 

uygun Yer Görme Formu (Ek: 7), 

m) Terör örgütlerine iltisakl yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Ek: 11) 

n)  Teklif Mektubu : İç zarf: Şekli ve içeriği şartnamenin 1 1 -maddesine göre 

hazırlanmış ve  şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun (Ek.8) 

konulacağı zarf. 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 

veya  aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en 

geç ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.  

2- İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde İncilipınar Mahallesi, Prof 

Muammer AKSOY bulvarı, No:8, Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:4 (Yatırım Servisi) 

Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 

Binasında ücretsiz olarak görülebilir ve bedeli mukabilinde satın alınabilir. İhale dökümanı satış 

bedeli: 500,00-TL (Beş Yüz Türk Lirası) olup Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına Vakıf 

Katılım Bankası, Gaziantep Şubesindeki TR66 0021 0000 0010 4802 7000 02 nolu hesabına işin 

ismi, istekli adı ve vergi/T.C. nosu belirtilerek yatırılacak ve İdareye ibraz edilerek İhale 

dökümanı satın alınacaktır. 

3- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte İncilipınar Mahallesi, Prof Muammer AKSOY 

bulvarı, No:8, Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:4 (Yatırım Servisi) Şehitkamil/GAZİANTEP 

adresinde bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale 

Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

4- İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek 

bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır, 

5- Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 

bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6- İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik 

yapılamaz. 

7- Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde  kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir 

8- Bu iş için yapılmış olan her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri dâhil tüm giderler 

sözleşme esnasında defaten istekli tarafından İdareye ödenecektir. 

9- İhalenin yapılamaması durumunda yeniden ilan edilmeden, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu'nun 43. maddesine göre ihale pazarlığa bırakılacaktır. 

10- İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta uygun bedeli tespitte serbesttir. 

İLAN OLUNUR 

    6658/1-1 
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“KÖŞK VE MÜŞTEMİLATI” VASIFLI ESKİ ESER TESCİLLİ TAŞINMAZIN 
RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI  

30 (OTUZ) YIL SÜRELİ KİRA VE İŞLETME İHALESİ YAPILACAKTIR 
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden: 
Mülkiyeti Feridun Paşa Ailesi Nevcihan Binti Abdullah Vakfına ait olan İstanbul İli, 

Kadıköy İlçesi, Koşuyolu (Eski: Mecidiye) Mahallesinde bulunan 1413 ada, 3 parsel sayılı, 
884,24 m² alanlı “köşk ve müştemilatı” vasıflı, eski eser tescilli taşınmazın, Vakıf Kültür 
Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları 
Hakkındaki Yönetmeliğe göre 30 (Otuz) yıl süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kira ve 
İşletme ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ İstanbul 

İLÇESİ Kadıköy 

MAHALLE Koşuyolu (Eski: Mecidiye) 

CADDE/SOKAK Koşuyolu Caddesi 

PAFTA 155 

ADA 1413 

PARSEL 3 

YÜZÖLÇÜMÜ 884,24 m2 

TOPLAM İNŞAAT ALANI 

(Eski Eser Yapı: 415,75m²) (Yeni Yapı: 1354,68 m²)  Toplam: 1770,42 m² 

Kat  İnşaat Alanı Kat İnşaat Alanı  

2. Bodrum Kat  98,52 2. Bodrum Kat  375,98  

1. Bodrum Kat  90,21 1. Bodrum Kat 132,30  

Zemin Kat  90,91 Zemin Kat 132,30  

1. Kat  93,79 1. Kat 214,59  

Çatı Katı  42,31 2. Kat  214,59  

  3. Kat  214,59  

  Çatı Katı    70,33  
 

CİNSİ Köşk ve Müştemilatı 

PROJE DURUMU 

Eski esere ait Belediyesinden ve Koruma Kurulundan Onaylı Rölöve-Restitüsyon-

Restorasyon Projeleri ile ilave yapılması planlanan yeni yapıya ait ilgili Belediyesinden ve 

Koruma Kurulundan onaylı mimari projeleri bulunmaktadır. 

VAKFI Feridun Paşa Ailesi Nevcihan Binti Abdullah Vakfı 

İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ 

Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisinin 11/04/2022 tarih ve 161/148 

Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 30(Otuz) yıl süreli “konut/ilgili kurumların onay 

vermesi halinde büro’’ fonksiyonlu restorasyon karşılığı kira ve işletme ihalesi işi. 

ASGARİ İSTENİLEN 

KİRA BEDELLER 

a) Kira bedellerinin; İlk 2 yılın aylık kirasının 8.500,00 TL (SekizbinbeşyüzTürkLirası), 

b) 3. yılın aylık kirasının 33.000,00TL(OtuzüçbinTürkLirası) + Önceki 2 yılın TÜFE  

(Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla 

bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 

c) 4. yıldan işin (30. yılın onuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın 

aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%)Oranı esas alınarak) 

oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 

TAHMİN EDİLEN 

BEDEL 

4.697.001,97 TL (DörtmilyonaltıyüzdoksanyedibinbirTürkLirasıDoksanyediKuruş)'dur. 

Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti 

vb. tüm maliyetleri de kapsar.) 

GEÇİCİ TEMİNAT 
140.910,06 TL (YüzkırkbindokuzyüzonTürkLirasıAltıKuruş) 

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) 

İHALE TARİH VE SAATİ 23/06/2022 - 11:00 
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1) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, İhale Şartnamesinin Madde 2’de belirtilen 
şartlarla ve İşletme süresi sonrasında (30. yılın sonunda) yapıların bakımlı ve kullanılabilir şekilde 
hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan İdaremize teslim edilmesi, kiralamaya devam edilmesi 
durumunda günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık 
dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi şartlarıyla, süreli “konut/ilgili kurumların onay vermesi 
halinde büro” yapılmak üzere restorasyon karşılığı kira ve işletme ihalesine konulmuştur. 

2) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 
Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının              
1. katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

3) İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 09:00-12:30 ve 13:00-16:30 
saatleri arasında Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 Üsküdar/İSTANBUL adresinde 
bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosunda 
görebileceklerdir. 

4) İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler iş bu ihale ilanı eki ihale standart 
formlar içerisinde yer alan eklere göre hazırlayacakları teklif mektubu ile aşağıda dış zarf 
içerisinde istenilen diğer belgeleri, bu işe ait ihale şartnamesinin 6, 11 ve 12. maddesinde açıkça 
belirtilen hususlar dâhilin de hazırlayacak ve hazırlanan bu belgeleri de yukarıda belirtilen ihale 
tarihinden bir gün önce 16:00 saatine kadar (İhale Pazartesi olması durumunda Cuma günü 16:00 
saatine kadar) Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katında bulunan İhale Kalem Bürosuna 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. (Aşağıda istenen belgeler, işe ait ihale 
şartnamesinin 6. maddesinde açıkça belirtilmiş ve aşağıda sadeleştirilmiş halidir. İstekliler işe ait 
bu ihaleyi, resmi internet sayfamız https://ihale.vgm.gov.tr/ihale-ilanlari/Sayfalar/ilanlar.aspx? 
Adresinde bölge müdürlüğümüzü bulup seçip daha sonra bu ihalenin seçilmesiyle de ihale 
şartnamesi, ihale standart formlar ve diğer ekleri görebilecektir.) 

***İsteklinin Kamu Kurumu olması halinde bu maddenin b, c, d, g, h, ı, i, j, m bentlerinde 
belirtilen belgelerin teklif kapsamında sunulması şartı aranmaz. İhale sırasında kamu kurumu 
adına teklif sunacak kişinin ilgili kamu kurumunca yetkilendirilmiş olması ve buna ilişkin resmi 
belgenin İdareye sunulması gerekmektedir. 

***Ek-8 örneğine göre hazırlanan teklif mektubunu ihtiva eden kapatılmış ve imzalanmış 
iç zarf ile, 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi 
vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1.  Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2.  Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1.  Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
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c.2.  Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi(Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin %20si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) 

h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış "(A) veya (D) grubu müteahhitlik karnesi (Mimar olup 
(B) grubu karnesi olanlar; karnelerindeki yazılı tutarın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
katsayılarıyla güncellenen değerinin 1/2'sini aşmayan büyüklükteki ihalelere katılabilirler) veya 
son 15 yıl (İsteklinin yapmış olduğu bina inşaatı benzer işler kriterinin değerlendirilmesinde "son 
15 yıllık süre" olarak kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilen işlerde, değerlendirmeye 
alınacak işin geçici kabul itibar tarihi ile ihale konusu işin ihale tarihi arasındaki süre, Özel 
Sektöre yapılan işlerde ise "Yapı Kullanma İzin Belgesi" tarihi ile ihale konusu işin ihale tarihi 
arasındaki süre esas alınır.) içerisinde Restorasyon veya Onarım işlerine ait; 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' 
veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin 
Belgesi veya eski eser onarımına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya 
da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi (İsteklilerden; iş 
deneyimlerini belirlemek üzere talep edilecek belgelerde yer alan işlerden hangilerinin benzer iş 
olarak kabul edileceği ve bunlara ilişkin (h bendi kapsamında belirtilen kriterler dışındaki) 
değerlendirme kriterleri, eski eser tesciline ilişkin yapı grubu, işin mahiyeti ilgili yasal mevzuat 
çerçevesinde ilgili Bölge Müdürlüğünce belirlenir ve şartnamenin bu bendinde belirtilir.) 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (idarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

h.4. Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası (Yüklenicinin Yapı Müteahhitliği Bilişim 
Sistemine (YAMBİS) kayıtlı olması ve kayıtlarının aktif durumda olması gerekmektedir.) 

****İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları 
arasında restorasyon/onarım işlerinin bulunmaması halinde; işin ihale şartnamesinin 27.3 
maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe 
uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek: 5). 
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ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale dokümanı satışı yapılmayacaktır. 

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek: 7), 

m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Ek: 11), 

*****Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu 

noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan 

suretini vermek zorundadır. 

5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 

dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre 

yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile 

ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, 

yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir. 

6) İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 

istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

7) Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3. Kat, Sanat 

Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye 

verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın 

tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

9) Bu işe ait gazete ilan bedeli, kesin teminat bedeli, işletme teminatı ve İhale 

Şartnamenin 21. maddesinde belirtilen (5737 sayılı Kanun 20. madde) ek işletme teminat bedeli, 

sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır. 

10) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

TEL  : 0216 695 21 00-(Dahili: 7236-7244)  

İNTERNET ADRESİ : www.vgm.gov.tr  

FAKS : 0216 695 21 30 

MAİL : istanbul2@vgm.gov.tr. 

İLAN OLUNUR. 6756/1-1 
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ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 

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

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

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 88 - 0372 259 1900 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

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

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

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

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

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

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2222076 

b) İKN : 2022 / 581227 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Çift zincirli konveyör yedekleri - 28 kalem 

ç) Teslim Yeri /  

    İşin Yapılacağı Yer : Bülent Ecevit Caddesi'ndeki TTK Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı/ZONGULDAK 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 25.07.2022 Pazartesi günü saat: 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, eş çalışan malzemeler toplamda en 

düşük, diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki T.C. Merkez Bankası 

çapraz kura göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz 

alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 13. ve 16. kalem ve 14. ve 17. kalem 

malzemeler birbirleri ile eş çalışmakta olup, eş çalışan malzemeler aynı firmaya verileceğinden bu 

malzemelere kısmı teklif verilemeyecektir. Diğer kalemlerden istenen kalemlere teklif verilebilir 

9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 6637/1-1 
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İNŞAAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Diyarbakır İli Çınar Belediye Başkanlığından: 

Çınar Belediyesi İnşaat Malzemeleri Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece 

elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İKN  : 2022/563143 

1- İdarenin 

a) Adı : ÇINAR BELEDİYESİ 

b) Adresi : GAZİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23   21750 

Çınar/DİYARBAKIR 

c) Telefon ve faks numarası : 412 511 2178 - 412 511 2161 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve  

    e-imza kullanılarak indirilebileceği  

    internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2- İhale konusu mal alımın 

a) Adı : Çınar Belediyesi İnşaat Malzemeleri Mal Alım İşi 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kalem İnşaat Malzemeleri Mal alım işi 

     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

c) Yapılacağı/ 

     teslim edileceği yer : İdarenin ihtiyacı olan İnşaat Malzemeleri, Çınar İlçe 

Merkezi Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Sahasına 

ihtiyaca göre peyderpey mukabil teslimi yapılacaktır. 

Nakliye Yükleniciye ait olup ayrıca nakliye bedeli 

ödenmez. 

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş 

tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde peyder pey 

iş bitim tarihine kadardır 

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra 5 gün içinde 

3- İhalenin 

a) İhale (son teklif verme)  

    tarih ve saati : 05.07.2022 - 10:00 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri  

    (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri 

ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 13 Haziran 2022 – Sayı : 31865 

 

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 

ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 

EKAP’tan alınır. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8- Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile 

imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden 

gönderilecektir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde 

verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

15- Diğer hususlar: 

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden 

Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

    6757/1-1 

—— • —— 

YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİDE KULLANILACAK RAD 

DETEKTÖRÜ İLE İNCE TABAKA TARAYICI ALIMI 

İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografide kullanılacak RAD Detektörü ile İnce Tabaka 

Tarayıcı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) 

bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 
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İhale kayıt numarası : 2022/574956 

1- İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografide kullanılacak RAD 

Detektörü 2 Adet İnce Tabaka Tarayıcı 1 Adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 takvim 

günü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 20.06.2022 Pazartesi günü saat 14.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1.Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 

sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 

altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 

imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 

yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 

isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 

"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 
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5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 

960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 

vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 

satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler 20.06.2022 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 6592/1-1 

—— • —— 

20.000 m3 VOLKANİK KÖKENLİ KONKASÖR BALASTI ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/573022 

1. İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı         

No: 121/A 35220 Alsancak-Konak/ İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 02328304931-02324631622 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
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d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

2. İhale konusu malın adı ve miktarı: 20.000 m3 Konkasör Balastı (Çatal 10.000 m3, 

Okçugöl 10.000 m3) 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 05.07.2022 Tarihi Salı Günü Saat 

14/00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 

veznesinden (KDV Dahil) 500,00-TL bedelle temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 6558/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
    6640/1-1 
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları 
sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 
gün içerisinde 28.06.2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta 
yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik 
belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web 
sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi 
yapılacaktır. 

a) Öğretim Üyeleri İçin: 
Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi  
2. Doktora belgesi 
3. Doçentlik belgesi 
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 
5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 
6. Resimli öz geçmiş 
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
Aranılan Nitelikler: 
1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan 
yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 
bir puan almış olmak. 

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen 
atama kriterlerini sağlamış olmak. 

b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin: 
Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 
2. Resimli öz geçmiş 
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript 
6. ALES sonuç belgesi 
7. Nüfus cüzdanı sureti 
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi 
9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir 

belge. (Araştırma Görevlileri için)  
10. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.(Öğretim Görevlileri için) 
Aranılan Nitelikler: 
1. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması. 
2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 
3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 
puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Meslek 
Yüksekokullarının Türkçe öğretim yapan bölümleri için yabancı dil şartı aranmaz. 
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b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 
80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 
Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

Fakülte Bölüm/Ana Bilim Dalı Unvan Adet Aranan Nitelikler 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü Prof. 1 

Doçentliğini Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 
alanından almış olmak.Cerrahi Hastalıkları 
Hemşireliği alanında uluslararası düzeyde 
akademik araştırma yapabilmek ve 
araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Teknikler ve Bölümü 
 

Anestezi Programı 
Hizmetler 

Öğretim Üyesi  
(Prof, Dr. Doç, 
Öğretim Üyesi) 

1 

Uzmanlığını (doçent ve profesör adayları için 
doçentliğini) Çocuk Cerrahisi alanından almış 
olmak.Çocuk Cerrahisi alanında uluslararası 
düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve 
araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Teknikler ve 
Hizmetler Bölümü 

 
Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri Programı 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Uzmanlığını Genel Cerrahi alanından almış 
olmak.Genel Cerrahi alanında uluslararası 
düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve 
araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Mekatronik Mühendisliği 
Bölümü 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü lisans programından mezun 
olmak.Kontrol, robotic, otonom araçlar veya 
elektronik alanlarından birinde doktora derecesine 
sahip olmak veya araştırma deneyimi olmak, bu 
alanlarda ve elektronik, sayısal elektronik, mikro 
işlemci gibi alanlardan bir veya bir kaçında ders 
verebilir durumda olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği Bölümü 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım 
mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, 
bilgisayar bilimleri veya bilişim ile ilgili bir alandaki 
lisans veya yüksek lisans programından mezun 
olmak.Bilişim sistemleri, bilgisayar mühendisliği, 
yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya 
bilişimle ilgili bir alandan doktora derecesine 
sahip olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Otomotiv Mühendisliği 
Bölümü 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Doktorasını otomotiv veya makine mühendisliği 
dalında tamamlamış olmak. İçten yanmalı 
motorlar konusunda bilimsel çalışmaları ve 
uluslararası dergilerde yayınları olmak. İlgili 
konuda lisans ve lisansüstü dersler verebilmek. 

Hukuk Fakültesi 
Özel Hukuk Bölümü 

Medeni Hukuk Ana Bilim 
Dalı 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktora Eğitimini Özel Hukuk (Medeni Hukuk) 
alanında yapmış olmak, Tercihen Eğitim- Öğretim 
deneyimine sahip olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Odyoloji Bölümü 
Dr. Öğretim 

Görevlisi 
1 

Odyoloji alanında doktora derecesine sahip 
olmak. Dil ve konuşma terapisi alanında çalışma 
yapmış olmak. 

Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

Temel İngilizce ve 
Modern Diller Bölümleri 

Öğretim 
Görevlisi 

13 

Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil 
Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü 
ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, 
Çeviri Bilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olmak ve tezli yüksek lisans eğitimini 
tamamlamış olmak. 

    6771/1-1 
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu'nun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve 
Üniversitemizin “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine” göre öğretim üyesi alınacaktır. 

İstekliler başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. 

İsteklilerin; 
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları 

sağlamış olmaları, 
c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması, 
d) Üniversitemizin “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini” sağlamış olmaları 

gerekmektedir. 
*Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları sağlıyor olmak. 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan; 
1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş,           

2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, 
Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya 
halinde veya 6 (Altı) adet USB Bellek ile Rektörlüğümüz Yazı İşleri Müdürlüğüne, 

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı 
özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, 
Doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan            
4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet USB Bellek ile Rektörlüğümüz Yazı İşleri 
Müdürlüğüne, 

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş,           
2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet USB Bellek ile ilgili 
Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir. 

Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızdadır. 

FAKÜLTE 
BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 
UNVANI SAYI AÇIKLAMALAR 

İşletme ve 
Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 

İslam İktisadı ve 
Finans (İngilizce) 

Doktor Öğretim 
Üyesi* 

1 

Doktorasını İslam Ekonomisi/İktisadı 
ve Finans alanında yapmış olmak. 
İslam İktisadının Kurumları (vakıf, 
zekat, miras vb.) alanında 
araştırmaları bulunmak. 

İşletme ve 
Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 

İslam İktisadı ve 
Finans 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 

Doktorasını İslam Hukuku veya İslam 
Ekonomisi/İktisadı ve Finans alanında 
yapmış olmak. İslam Ticaret Hukuku 
alanında araştırmaları bulunmak. 

İşletme ve 
Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 
İktisat 

Doktor Öğretim 
Üyesi* 

1 
Doktorasını İktisat alanında yapmış 
olmak. Bilgi Ekonomisi alanında 
araştırmaları bulunmak. 

İşletme ve 
Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 
İşletme Doçent* 1 

Doçentliğini Finans alanında almış 
olmak. 
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Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik Profesör 1 

Doktorasını Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği alanında 

yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktorasını Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği alanında 

yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik Profesör 1 

Doktorasını Hemşirelik Esasları 

alanında yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik Profesör 1 

Doktorasını Halk Sağlığı Hemşireliği 

alanında yapmış olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi 

Bölümü-Türkçe 

Öğretmenliği 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktorasını Türkçe Eğitimi veya Yeni 

Türk Dili alanında yapmış olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Yabancı Diller 

Eğitimi Bölümü-

Arapça Öğretmenliği 

Profesör* 1 

Doçentliğini Arapça Öğretmenliği 

veya Arap Dili Eğitimi alanında almış 

olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Yabancı Diller 

Eğitimi Bölümü-

Arapça Öğretmenliği 

Doçent* 1 

Doçentliğini Arapça Öğretmenliği 

veya Arap Dili Eğitimi alanında almış 

olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Yabancı Diller 

Eğitimi Bölümü-

Arapça Öğretmenliği 

Doktor Öğretim 

Üyesi* 
2 

Doktorasını Arap Dili alanında yapmış 

olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Özel Eğitim Bölümü-

Özel Eğitim 

Öğretmenliği 

Doçent 1 
Doçentliğini Özel Eğitim alanında 

almış olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitim 

Bölümü- İlköğretim 

Matematik 

Öğretmenliği 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
2 

Doktorasını Matematik Eğitimi 

alanında yapmış olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü-

Müzik Öğretmenliği 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktorasını Müzik Eğitimi vb. 

alanlarda yapmış olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü-

Müzik Öğretmenliği 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktorasını Halk Müziği alanında 

yapmış olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Temel Eğitim 

Bölümü-Okul Öncesi 

Öğretmenliği 

Doçent 1 

Yüksek Lisans ve Doktorasını Okul 

Öncesi Öğretmenliği alanında yapmış 

olup aynı alanda Doçentliği almış 

olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Temel Eğitim 

Bölümü-Okul Öncesi 

Öğretmenliği 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Yüksek Lisans ve Doktorasını Okul 

Öncesi Öğretmenliği alanında yapmış 

olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Bölümü 
Profesör 1 

Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanında 

almış olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Bölümü 
Doçent 1 

Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanında 

almış olmak. 
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Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktorasını Eğitim Programları ve 

Öğretim alanında yapmış olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 

Bölümü-Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Profesör 1 

Yüksek Lisans ve Doktorasını 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

alanında yapmış olup aynı alanda 

Doçentliği almış olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 

Bölümü-Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
2 

Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık alanında yapmış olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Yabancı Diller 

Eğitimi Bölümü-

İngilizce 

Öğretmenliği 

Profesör 1 
Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı 

alanında almış olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği (%30 

İngilizce) 

Doktor Öğretim 

Üyesi* 
3 

Endüstri Mühendisliği Doktora 

mezunu olmak. Uzmanlığı Yöneylem 

Araştırması alanında olmak 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik/Elektronik 

Mühendisliği (%30 

İngilizce) 

Doktor Öğretim 

Üyesi* 
1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı 

Elektronik alanında olmak 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik/Elektronik 

Mühendisliği (%30 

İngilizce) 

Doktor Öğretim 

Üyesi* 
1 

Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği/Elektrik/Elektronik 

Mühendisliği/Telekomünikasyon 

Mühendisliği Doktora mezunu olmak. 

Uzmanlığı Haberleşme alanında 

olmak 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik/Elektronik 

Mühendisliği (%30 

İngilizce) 

Doçent* 2 

Elektrik/Elektronik Mühendisliği 

Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı 

Kontrol/Robotik/Elektronik alanında 

olmak 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik/Elektronik 

Mühendisliği (%30 

İngilizce) 

Profesör* 1 

Elektrik/Elektronik Mühendisliği 

Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı 

Kontrol alanında olmak 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik/Elektronik 

Mühendisliği (%30 

İngilizce) 

Profesör* 1 

Elektrik/Elektronik Mühendisliği 

Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı 

Haberleşme alanında olmak 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 

(%30 İngilizce) 
Doçent* 1 

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği 

ve Bilimleri alanında almış olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 

(%30 İngilizce) 

Doktor Öğretim 

Üyesi* 
2 

Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği 

Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı 

Bilgisayar Donanımı alanında olmak 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 

(%30 İngilizce) 

Doktor Öğretim 

Üyesi* 
2 

Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği 

Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı 

Bilgisayar Bilimleri alanında olmak 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 

(%30 İngilizce) 

Doktor Öğretim 

Üyesi* 
1 

Matematik Mühendisliği/ Matematik 

Doktora mezunu olmak 
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Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Profesör 1 
Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği 
Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı 
Bilgisayar Bilimleri alanında olmak 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

3 
Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği 
Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı 
Bilgisayar Bilimleri alanında olmak 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Profesör 1 
Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği 
Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı 
Bilgisayar Donanımı alanında olmak 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

2 
Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği 
Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı 
Bilgisayar Donanımı alanında olmak 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı 

Profesör 1 
Mimarlık/İç Mimarlık alanında Doktora 
mezunu olmak 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı 

Doçent 1 
Mimarlık/İç Mimarlık alanında Doktora 
mezunu olmak 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

3 
Mimarlık/İç Mimarlık alanında Doktora 
mezunu olmak 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 
Gıda Mühendisliği Doçent 1 

Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans ve 
Doktora mezunu olmak 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 
Mimarlık Profesör 1 

Mimarlık Doktora mezunu olmak, 
Uzmanlığı Yapı Elemanları, 
Malzemeleri veya Restorasyon 
alanında olmak 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 
Mimarlık Doçent 1 

Mimarlık Doktora mezunu olmak, 
Uzmanlığı Yapı Elemanları, 
Malzemeleri veya Restorasyon 
alanında olmak 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 
Mimarlık 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

2 

Mimarlık Doktora mezunu olmak, 
Uzmanlığı Yapı Elemanları, 
Malzemeleri veya Restorasyon 
alanında olmak 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği 

Doçent 1 
Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor 
Bilimi alanında almış olmak 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Tarih Profesör 1 

Y. Lisans eğitimini Tarih Öğretmenliği 
bölümünde yapmış olmak. 
Doktorasını T.C. İnkılap Tarihi üzerine 
yapmış olmak. T.C. İnkılap Tarihi 
(Cumhuriyet Tarihi) alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Psikoloji Doçent 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 
Uzmanlık ve Doçentliğini Çocuk ve 
Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
alanında almış olmak. 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyatı 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktorasını Türk Halk Edebiyatı 
alanında yapmış olmak. 

    6628/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 

yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.  

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör 

ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda 

belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası 

www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 
Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı/ 

Program 

Uzmanlık Alanı/ 

Aranılan Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
1 

Doç. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kalp Damar 

Cerrahisi Anabilim 

Dalı 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
1 

Prof. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kalp Damar 

Cerrahisi Anabilim 

Dalı 

Çocuk Kalp Damar 

Cerrahisi Alanında 

Yandal Uzmanlığı 

Yapmış Olmak 

1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kulak Burun 

Boğaz Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
1 

Prof. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kulak Burun 

Boğaz Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
1 

Prof. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
1 

Doç. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Plastik, 

Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 
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Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Tıbbi Patoloji 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Üroloji Anabilim 

Dalı 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
1 

Prof. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Çocuk Nörolojisi Yandal 

Uzmanlığı Yapmış 

Olmak 

1 
Prof. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Çocuk Enfeksiyon 

Hastalıkları Alanında 

Yandal Uzmanlığı 

Yapmış Olmak 

2 
Doç. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Çocuk Alerji ve 

İmmünolojisi Alanında 

Yandal Uzmanlığı 

Yapmış Olmak 

1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Tıbbi Onkoloji Alanında 

Yandal Uzmanlığı 

Yapmış Olmak 

1 
Doç. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kardiyoloji 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
1 

Prof. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kardiyoloji 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
1 

Doç. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kardiyoloji 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Tıbbi Biyoloji 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
1 

Doç. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Anatomi Anabilim 

Dalı 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Ortez Protez 

Bölümü 

Ortez Protez 

Anabilim Dalı 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Alanında 

Doktora Yapmış Olmak 

1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 
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Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
1 

Prof. 

Dr. 

İşletme ve 

Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 

Havacılık 

Yönetimi Bölümü 

Havacılık 

Yönetimi 

Programı 

Uçak Mühendisliği 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak, Havacılık 

Yönetimi Alanında en az 

iki dönem ders anlatmış 

olmak 

1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

İşletme ve 

Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 

İşletme Bölümü 
İşletme Programı 

(İngilizce) 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık Meslek 

Bilimleri Bölümü 

Farmakognozi 

Anabilim Dalı 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık 

Programı 

(İngilizce) 

Eczacılık 

İşletmeciliği 

Anabilim Dalı 

Eczacılık Fakültesi 

mezunu olup, İşletme 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 

1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Eczacılık 

Fakültesi 

Temel Eczacılık 

Bilimleri Bölümü 

Analitik Kimya 

Anabilim Dalı 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Programı 

Eğitim Yönetimi, 

Denetimi, Planlaması ve 

Ekonomi Alanında 

Doktora Yapmış Olmak 

1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Eğitim Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi Bölümü 

İlköğretim 

Matematik 

Öğretmenliği 

Programı 

Matematik Eğitimi 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 

1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Bölümü 

Endüstri 

Mühendisliği 

Programı 

(İngilizce) 

Endüstri Mühendisliği 

Alanında Lisans, Yüksek 

Lisans ve Doktora 

Yapmış Olmak 

1 
Doç. 

Dr. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Yönetim ve 

Organizasyon 

Bölümü 

Sağlık Kurumları 

İşletmeciliği 

Programı 

Sağlık Yönetimi Alanında 

Doktora Yapmış Olmak 
1 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü 

Beslenme ve 

Diyetetik Programı 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 
2 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 
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Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak 

adayların; 

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

* Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

* Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro 

unvanı Doçent olanlar müracaat edemez. 

Başvuru dilekçesi ve YÖK formatlı CV için: 

* (https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-

dairesi), “Formlar” sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.) 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan; 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği 

başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek 

Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten 

alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer 

diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” 

yapılabilecektir.), Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek 

bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç 

belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve 

ayrıca diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini 

kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 6 (altı) takım dosya veya 6(altı) adet flash bellek 

içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları 

gerekmektedir. Adaylar, bu başvurularında Doçentlik unvanını aldıktan sonraki yayınlarından 

birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği 

başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek 

Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten 

alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer 

diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” 

yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç 

belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve 

ayrıca diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini 

kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet flash 

bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları 

gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim 

dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten alınmalıdır,    
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e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin 

asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi veya 

eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet 

fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve ayrıca diplomalar, varsa denklik belgeleri, 

bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren    

4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet flash bellek içinde İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere 

başvurmaları gerekmektedir. 

İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak 

jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim 

Kurullarında uygun görülmesi halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli 

Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan 

ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

İrtibat - Başvuru Adresi:  

- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)  

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. 

No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İSTANBUL 

Tel: 444 85 44  

 

- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, C Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. 

No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İSTANBUL 

Tel: 444 85 44  

 

- Tıp Fakültesi 

- Eczacılık Fakültesi 

- Eğitim Fakültesi  

- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 

- Sağlık Bilimleri Fakültesi 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad. 

No: 40/16 Beykoz 34810 İSTANBUL 

Tel: 444 85 44 

 

- Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Haliç Yerleşkesi, Atatürk Blv. No: 27, 34083 Unkapanı/ 

Fatih/İSTANBUL 

    6672/1-1 
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Yayım Tarihi : 13. 06.2022 
Son Başvuru Tarihi  : 27.06.2022 
Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde 
belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır. 

Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans 
çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan dosyayı 6 (altı) nüsha (Basılı, CD, USB) olarak 
bir dilekçe ekinde rektörlüğe teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca 
araştırma eseri olarak gösterir. 

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde 4 (dört) (Basılı,/CD /USB) nüsha olarak, teslim 
eder. 

İstenen Belgeler: 
• Başvuru Dilekçesi,  
• Başvuru Formu,  
• Bilgi formu,  
• Nüfus cüzdan fotokopisi,  
• Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (yurt 

dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.),  
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı 

Açık Rıza Metni. 
Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma 

Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi 
bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde yapılmayan 
başvurular ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

NOTLAR: 
İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara 

https://www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Akademik 

Personel Adayı Aydınlatma Metni’ne https://www.yeniyuzyil.edu.tr/kvk/kvk-mevzuat-uyarinca-
akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni.aspx linkinden erişilebilir. 

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Akademik 
Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.yeniyuzyil.edu.tr/kvk/kvk-mevzuat-uyarinca-
akademik-personel-adayi-acik-riza-metni.aspx llinkinden erişilebilir.  

 

BİRİM 
BÖLÜM/ANABİLİM/DALI

/ PROGRAM 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI ÖZEL ŞART 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Antrenörlük Eğitimi 
Bölümü 1 Profesör 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Doçentliğini 
Antrenörlük Eğitimi veya Fizyoloji alanından almış 
olmak. Bu alanlardan birinde deneyimli olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Antrenörlük Eğitimi 
Bölümü 

1 Profesör Tıp Fakültesi mezunu olmak, Doçentliğini Ortopedi 
ve Travmatoloji alanından almış olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Antrenörlük Eğitimi 
Bölümü 

1 Dr. Öğr. Üyesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora 
yapmış olmak. 
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Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Rekreasyon Yönetimi 
Bölümü 

1 Profesör 
Doçentliğini Rekreasyon Yönetimi veya Spor 
Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Anabilim dalından almış olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Rekreasyon Yönetimi 
Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Fizyoloji Uzmanı ya 
da Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak 
Egzersiz Fizyolojisi alanında deneyimli olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Rekreasyon Yönetimi 
Bölümü 

1 Dr. Öğr. Üyesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora 
yapmış olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Rekreasyon Yönetimi 
Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Ortopedi ve 
Travmatoloji alanında uzmanlık almış olmak 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Ortodonti Anabilim Dalı 1 Doçent  

Duyurulur. 6769/1-1 

—— • —— 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 
Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar 
ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz 
adayların İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, 
Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresine şahsen veya posta yolu ile başvurmaları 
gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan, imzasız ve eksik evrakla yapılan başvurular 
dikkate alınmayacaktır. 

İstenen belgeler 
1. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu 

ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi, başvuru formu, personel bilgi formu. 
2. YÖK formatlı özgeçmiş. 
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
4. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
5. Adli Sicil Kaydı Belgesi 
6. Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomalarının onaylı örnekleri (Diploma yurt dışından 

alınmış ise YÖK denklik belgesi)  
7. Lisans transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 
8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi, muaf adaylar İçin ise muafiyet nedenine ilişkin 

belge (Görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı 
vb.) 

9. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi. 

10. Öğrenci olanlardan lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 
11. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. 
12. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel 

Adayı Açık Rıza Metni. 
NOTLAR: 
•  ilana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara 

https://www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
• Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin 

https://www.yeniyuzyil.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat 
niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  
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• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Akademik 
Personel Adayı Aydınlatma Metni’ne https://www.yeniyuzyil.edu.tr/kvk/kvk-mevzuat-uyarinca-
akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni.aspx linkinden erişilebilir. 

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Akademik 
Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.yeniyuzyil.edu.tr/kvk/kvk-mevzuat-uyarinca-
akademik-personel-adayi-acik-riza-metni.aspx linkinden erişilebilir. 

Duyuru ve Sınav Takvimi 
İlk Başvuru Tarihi : 13.06.2022 
Son Başvuru Tarihi : 27.06.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi  : 30.06.2022 
Sınav Giriş Tarihi  : 04.07.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 06.07.2022 
Sonuçların Açıklanacağı Adresi  : https://www.yeniyuzyil.edu.tr 

BİRİM 
BÖLÜM/ANABİ

LİM DALI/ 
PROGRAM 

KADRO 
SAYISI 

ALES PUAN 
TÜRÜ 

YABANCI 
DİL PUANI 

KADRO 
UNVANI 

ÖZEL ŞART 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Antrenörlük 
Eğitimi Bölümü 

1 Sözel/Sayısal
/ Eşit Ağırlık 

50 Araştırma 
Görevlisi 

Antrenörlük Bölümü lisans mezunu 
olmak, Sporda Performans ve 
Kondisyon alanında yüksek lisans 
yapmış olmak. Hareket ve 
Antrenman Bilimleri alanında 
doktora yapmış veya yapıyor olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Antrenörlük 
Eğitimi Bölümü 

1 Sözel/Sayısal
/ Eşit Ağırlık 

50 Araştırma 
Görevlisi 

Spor Sağlık Bilimleri programında 
yüksek lisans yapmış olmak, Bu 
alanda doktora yapmış veya yapıyor 
olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Rekreasyon 
Yönetimi 
Bölümü 

1 Sözel/Sayısal
/ Eşit Ağırlık 

50 Araştırma 
Görevlisi 

Rekreasyon, Rekreasyon yönetimi 
veya Spor ve Egzersiz psikolojisi 
alanında yüksek lisans yapmış veya 
yapıyor olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Rekreasyon 
Yönetimi 
Bölümü 

1 
Sözel/Sayısal
/ Eşit Ağırlık 50 

Araştırma 
Görevlisi 

Rekreasyon veya Spor Yöneticiliği 
Bölümü lisans mezunu olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Programcılığı 3 

Sayısal/Eşit 
Ağırlık - 

Öğretim 
Görevlisi 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi 
ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve 
Kontrol, Bilgisayar Sistemleri, 
Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji 
Öğretmenlikleri, Matematik 
Bilgisayar, Elektrik Elektronik 
Mühendisliği bölümlerinin birinden 
lisans mezunu olmak ve Bilgisayar 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 
Mühendislik Yönetimi, Elektrik 
Elektronik Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, 
Bilgisayar ve Kontrol, Bilgisayar 
Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknoloji Öğretmenlikleri, 
alanlarından birinde tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

Duyurulur. 
    6770/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversite Adı : KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi : 13.06.2022 
Fakülte Adı : Hukuk Fakültesi Son Başvuru Tarihi : 27.06.2022 
Bölüm Adı : Özel Hukuk Bölümü Ön Değerlendirme Tarihi : 30.06.2022 
Anabilim Dalı : Medeni Hukuk Giriş Sınav Tarihi : 04.07.2022 
Kadro Tipi : Araştırma Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi : 06.07.2022 
Kadro Sayısı : 1 (Bir) Kadro Derecesi - 

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim 
Dalı’nda görevlendirmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca 
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda görevlendirilmek üzere 
1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

ARANAN KOŞULLAR: 
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te 
yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak, 

2. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Özel Hukuk alanında Doktora yapıyor olmak. 
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. 1 adet fotoğraf 
3. Kimlik Belgesi 
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans 

belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

5. Öğrenci Belgesi 
6. ALES belgesi (en az 75 puan) 
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 

85 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
BAŞVURU YERİ: 
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ 

linkinden kabul edilecektir. 
NOTLAR: 
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın 
https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır. 

3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

   6225/1-1 
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

GEÇİCİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde 

istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş 

Kanunu ve ilgili yönetmeliği 3’üncü maddesi bendi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

üzerinden geçici işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir. 

Geçici 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 T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru 

yapabilir./www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe 

rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır. 

Sözlü Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar aday 

çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri 

ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup Üniversitemiz web sitesinde ayrıca 

duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim 

yapılmayacaktır. İlan edilecek geçici işçi pozisyonu deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu 

uyarınca iki aydır. 

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile sözlü ve 

uygulamalı sınavın yeri ve tarihi İŞKUR ve Üniversitemiz web sitesi üzerinden ilan edilecektir. 

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama 

süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 

ÇALIŞMA YERİ: DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Geçici İşçi Talep 

Edilen Kadrolar 

Alınacak 

Personel 

Sayısı 

Cinsiyet 
Alınacak Personelin 

Öğrenim Durumu 
İl Yöntem 

Bahçe Bakım 

Elamanı (Park 

Bahçe ve Koruların 

Bakımı) 

8 Erkek 

En az Öğrenim Seviyesi: 

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)  

En çok Öğrenim seviyesi: 

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 

Afyonkarahisar 

İl Geneli 

Noter Kurası ve 

Sözlü Sınav 

AÇIKLAMALAR 

1. İlan edilen kadrolara yapılacak sözlü sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan 

adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin                

3. maddesi ç bendi Kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen 

tabloda belirtilen unvanda noter kurası yöntemi ile “geçici işçi ”alınacaktır. 

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden ve 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

3. ÜNİVERSİTEMİZ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK 

OLAN GEÇİCİ İŞÇİ İÇİN NOTER KURASI USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Bahçe bakım 

elamanı mesleğindeki personellere ilişkin başvuru listesi İŞKUR tarafından Afyonkarahisar 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilmesine müteakip 
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin 

tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş 

kadronun 4 (Dört) kat asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. 

Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 

web sayfasında (https://www.afsu.edu.tr) ilan edilecektir. 

4. Yerleştirme sonucu işe alınması öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin istihdam işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi işe alım işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 

nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.afsu.edu.tr) ilan edilecektir. 

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar ”ibaresindeki 

hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

6. Başvuru yapan adaylara başvuru sürecini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Rektörlüğü web sayfasında (https://www.afsu.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir. 

7. Noter kurası sonucuna göre Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü alımı için alınacak olan 

geçici işçilerin görev yerleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. 

8. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir. 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinin (1), 

(4), ve (7) numaraları alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak. 

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. 

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumunda emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 

4. Deneme süresi iki ay olup bu süre içerisinde başarısız olanların işe akitleri fesh 

edilecektir. 

5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) 

sorunun olmadığı belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş 

sayılacaktır.(Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde “talebin ilanından itibaren adaylara (…)(1) 5 günlük 

başvuru süresi tanınır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işgücü taleplerini yapılan başvurularda 

kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek 

cümle:3/4/2015-2015/7525K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092K.)” 

7. Başvuran adaylar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün diğer çalışma koşullarını 

peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 41 yaşından gün almamış olmak. 

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak) 

10. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; 
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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 

mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

ÖZEL ŞARTLAR 

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve 

Fiziksel) olmaması. 

A)  KURA İŞLEMİ KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

1. Kura işleminin 29/06/2022 tarihinde Çarşamba günü saat 10.00 Afyonkarahisar Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi B BLOK Kat 2 Mavi Salonda yapılması planlanmış olup, herhangi bir 

değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Rektörlüğü (https://www.afsu.edu.tr) adresinden duyurulacaktır. 

2. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalından yayınlanacak olup, istekli adaylar kura 

çekimini online izleyebileceklerdir. 

B)  KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL 

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ 

1. Başvuru dilekçesi 

2. Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi 

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de 

alınabilir.) 

4. Son bir ay içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de 

alınabilir.) 

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir. 

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir.) 

7. SGK’den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge.(e-Devlet çıktısı) 

C)  GÖREVE BAŞLAMA 

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK ADAYLARDAN 

1. Noter kurası ile göreve başlamaya hak kazanan ve üniversitemiz geçici işçi alım 

komisyonunca yapılan belge kontrolü sonucunda noter kurası sonucuna göre işe alınması uygun 

görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne 

teslim edilecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

2. Noter sonucu göreve başlama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile 

yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanları işlemleri yapılmayacaktır. 

3. İşin toplam süresi 3 aydır. Deneme süresi iki ay olup, bu süreçte başarısız olanların iş 

akitleri feshedilecektir. 

4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

İlan olunur. 6570/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma-Geliştirme

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2022 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2022 Yılı Nisan Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri

Listesi

–– 2022 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

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.


